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  المملكة العربية السـعودية

  وزارة التعليـم العــالي

  ـرى جــامـعة أم الق

    آليــة التـربيـة

      قسم التربية الفنية
   ) 8( منوذج رقم 

  اجازة أطروحة علمية يف صيغتها النهائية
   بعد اجراء التعديالت املطلوبة

  
تربية فنية : التربية                 القسم : غادة غازي تاج جان                الكلية : االسم رباعي 

  تربية فنية : ة املاجستري                                           التخصص األطروحة مقدمة لنيل درج
  تقنيات سباكة املعادن واالستفادة من معطياا يف تنفيذ املشغولة املعدنية   : عنوان األطروحة 

  
  .......احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبة أمجعني وبعد 

فبناء على توصية اللجنة املكونة ملناقشة األطروحة املذكورة عاليه واليت متـت مناقـشتها              
هـ بقبول األطروحة بعد اجراء التعديالت املطلوبة حيث قد مت عمل           1427 / 8 / 26: بتاريخ  
  .الالزم 

ـ               ة فان اللجنة توصي باجازة األطروحة يف صيغتها النهائية املرفقة كمتطلب تكميلي للدرج
  .العلمية املذكورة أعاله ،، واهللا املوفق ،،،، 

  

  أعضاء اللجنة
                                منــاقش خــارجي   منــاقش داخلــي                             املــشرف                 

عبد الرمحن منري الدين    ة  أمري.  د              أمحد رملي فريق             .  د              حممد أمحد هالل              .د: األسم  
  :التوقيع               :                 التوقيع               :                         التوقيع 

  
         يعتمد رئيس قسم التربية الفنية                                                                   

  
  أمحد رملي فريق.      د                                                                         
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  ملخص الرسالة
  .تقنيات سباكة املعادن واالستفادة من معطياا يف تنفيذ املشغولة املعدنية  :عنوان البحث 

   .غادة غازي تاج جان  :اسم الباحثة 
  

  :أهم أهداف البحث 
ملعادن على مر العصور ، والوقوف على التقنيات املتبعـة يف سـباكة              التعرف على مراحل تطور سباكة ا      -1

  .املعادن 
 التعرف على األساليب التنفيذية والتقنيات املتبعة يف معاجلة سطح املسبوكات اليت ميكـن مـن خالهلـا                  -2

  .احلصول على جمسمات ومشغوالت معدنية جيدة اإلخراج 
باكة يف إثراء اجلانب العلمي والعملي عـن طريـق تنفيـذ             التعرف على طرق االستفادة من تقنيات الس       -3

  .املشغوالت املعدنية بطريقة مبتكرة ، والتعرف على املزايا اليت ميكن حتقيقها من خالل إتباع تقنيات السباكة 
  

   يف عرض املعلومات الـيت ختـتص باجلانـب          الوصفي التحليلي  استخدمت الباحثة املنهج     :منهج البحث   
  .  للتأكد من فروض ومتغريات البحث املنهج شبة التجرييباستخدمت كما . النظري 

  

  :أهم نتائج البحث 
  . يف إظهار التفاصيل الصغرية والدقيقة من تقنية سباكة الرمل أكثر دقة سباكة الشمع املفقود -1
تفتح له جماالت    الفهم واإلدراك الدقيق لسري عملية تقنيات السباكة تسهل على الفنان استخدامه هلا ، كما                -2

اختالف تطبيق املعاجلات على سطح العمل املسبوك الواحد رؤية جديـدة           و جديدة للتعبري الفين والتشكيلي ،    
  .وخمتلفة للعمل نفسه 

   متاحـة يف أسـاليب التـشكيل        مزايا فنية متعددة غري   ) الرمل والشمع املفقود    (  تقنيات السباكة    حتقق -3
  .األخرى 

  . قل الشديدة سطح شديد النعومة واللمعان كمرآة  تعكس األشياء احمليطة من حوهلا الصعملية  ينتج عن -4
  

  : توصي الباحثة بـ:أهم التوصيات 
  .  االهتمام بالسباكة الفنية وخاصةً سباكة الشمع املفقود-1
والتطبيق الفين   أن يتضمن قسم التربية الفنية ورشة أو معمل تتوفر ا مستلزمات هذا اال ويئتها للعمل                 -2

  .من قبل الطالبات 
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 وتقنية الطـرد املركـزي      الكيميائي ، " البتني  "  أن تتضمن الدراسات املستقبلية البحث يف عملية التلوين          -3
  .التشكيل بالترسيب الكهربائي تقنية  ووخاصةً يف جمال احللي ،
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Abstract 
Research title : techniques artifacts and utilization of minerals in the 
implementation own mineral Filled .    
Researcher Name : Ghada Ghazi Taajh Jean . 
The most important objectives of the research : 
1- Identifying of stages in the evolution of metal fixtures over the centuries 
to recognize techniques used in artifacts metals . 
2- Identifying operational methods and techniques used in the treatment of 
surface castings by which they can obtain, well Producible metal works.   
 3- Identifying ways to take advantage of the artifacts techniques to enrich 
the scientific and practical implementation through metal crafts in an 
innovative way and identifying the advantages that can be achieved 
through techniques artifacts .    
Researcher descriptive : Curriculum research descriptive of the 
researcher used in the presentation of analytical information which 
specializes in the theoretical side. The method used to ensure paramilitary 
experimental assumptions and variables research .    
The most important research results :    
1- Casting lost wax technique is more accurate to show the small, precise 
detail of the technical artifacts sand .    
2- Understanding and perception of the conduct of the artifacts techniques 
facilitate and help the artist, as to use there it opens new avenues of artistic 
expression and sculpture, and the application of different treatments on the 
surface of the cast to see a new and different work itself  .   
3- Artifacts techniques (sand, lost wax) achieves several technical 
advantages not available in the configuration of other methods .    
4- The process of refinement of the surface produces very strong and 
smoothest shine, where it seems the mirror reflecting the surrounding 
things around .       
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Recommendation : The most important recommendations are as 
follows :    
1- Artistic artifacts, especially because most of the lost wax . 
2- The Department of technical Education slued include workshop or hob 
which has available points sedated to this area and pupae it for work and 
technical application lay students    
3- The Future studies should research in the colors Albtin chemical 
composition and electrical sedimentation . 
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  اإلهداء
  

  ....من قليب إهداء جهدي املتواضع أخط بريشة 
  

تعإىل أغلى حبيبة يف الوجود إىل.. إىل من صربت لرتى جناحي .. ا ملساعدتي جهده إىل من س   
  رعاها ا ...أمي الصدر احلنون 
  

  إىل .. إىل من حلم دوماً بتفوقي وارتقائي .. وفجر طاقيت .. إىل مشعة حياتي الذي أضاء أمله طريقي 
  أدامه ا ...احلبيب أبي 

   

  إىل ..  من أجل مساعدتي  وجهدهم بوقتهمإىل من مل يبخلوا علي.. صادق حنون إىل من أحبو�ي دائماً بقلب 
  وفقهم ا ...ورأفت .. رامي .. وا�ي األعزاء خإ

  

.. إىل قسم الرتبية الفنية .. إىل أساتذتي الكرام .. ومن له حق قرابيت .. وأهلي .. إىل كل أحبيت 
  ....إىل كل من تصفح أوراق هذا البحث ..  كل حمب للعلم والفن  إىل..إىل صديقاتي 

  

  ...ضع إليكم مجيعاً أهدي خالصة جهدي املتوا... 
  

  
  

          الباحثة                                                                                                                                                         
  غادة غازي جان                                                                                                                                                                     
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   }ولئن شكرمت ألزيد�كم{ : قال تعاىل

أول  ...  دٍق ا أمجعـني سـيد�ا و�بينـا حممـ         بسم ا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خري خل        
  .وقدر بوجود هذا الصرح العظيم .. العلم  يم الذي رزقينم وصاحب الفضل العشكري خلالق اخللق أمجعني

  

يــسر�ي بعــد ا�تــهائي مــن هــذا العمــل املتواضــع أن أتقــدم جبزيــل شــكري ، وعظــيم امتنــا�ي 
على تفضله باإلشراف على هذا البحث وعلى .. حممد أمحد هالل / إىل سعادة أستاذي الفاضل الدكتور 

فلـه األثـر األكـرب    ..  وفكره الصائب املستنري  ..عرفته الواسعة مبجال هذا البحث      وعلمه وم ..  أخالقة  ومسو  ..  سعة صدره   
ه فلـ . . مبعلومات هـذا البحـث       يف مساعدتي وتوجيهي وإرشادي وتزويدي باملراجع املتخصصة لالرتقاء       

  .  جعل ا له ذلك يف موازين حسناته إن شاء ا...مين خالص شكري وتقديري ودعائي 
  

بقـسم الرتبيـة     املـشارك   كما أتقدم خبالص الشكر حلضرات األساتذة أعضاء جلنة التحكـيم واملناقـشة سـعادة األسـتاذ             
أمـرية عبـد الـرمحن مـنري     / وسعادة األستاذ املساعد بقسم الرتبية الفنية الـدكتورة         .. أمحد رملي فريق    /  الدكتور   الفنية

_ والشكر موصول لسعادة األستاذ املشارك بكليـة اللغـة العربيـة            .. وتقييمها الرسالة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه      ..الدين  

خدجيـة  / وسعادة  األستاذ املشارك  بقـسم النحـو والـصرف الـدكتورة     .. صاحل مجال بدوي  / قسم النحو والصرف الدكتور     
 أتقدم بالشكر لسعادة األستاذ املشارك بكلية كما..مجيع فصول البحث وتنقيحها لغوياً وحنوياً  لتكرمهم بقراءة..  أمحد مفيت 

أمحــد عبــد ا الــسقاف علــى تكفلــه بتــصحيح ملخــص الرســالة باللغــة /  قــسم املنــاهج وطــرق التــدريس الــدكتور _الرتبيــة 
  .فجزاهم ا عين خري اجلزاء..ليكم بالصورة اليت تروهنا عليهتأكيداً على أن يصل هذا البحث إ.. اإلجنليزية 

  

ــا أت ــ     كم ــة ال ــديري ألســرتي الكرمي ــأعمق شــكري وتق ــدم ب يت يعجــز قلمــي عــن شــكرهم   ق
    . وتشجيعهم ودعائهم يل دائماً بالتوفيق والنجاح ملساعدتي وتعاوهنم معي

وإىل كل من .. دتين يف هذا البحث كما ال يفوتين أن أشكر كل من تفوه يل بكلمة أفا
فجـزاهم ا  ... ملـوىل عـز وجـل بـالتوفيق     اوإىل كـل مـن دعـا يل   .. متنى يل التوفيق بصدق إحساسه  

                                                                                     .مجيعاً خري اجلزاء
  الباحثة

 غادة غازي جان

الشكر والتقدير
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  فهرس املوضوعات
 رقم الصفحة  املوضوع

  الفصل األول
  )خطة البحث ( 

1  

  2  مقدمة البحث  •
  4  مشكلة البحث •
  4  تساؤالت البحث •
  4  داف البحثأه •
   5  أمهية البحث •
  5  مسلمات البحث •
  5  فروض البحث •
  6  حدود البحث •
  7  منهج البحث •
  8  مصطلحات البحث •

  الفصل الثاني
  )أدبيات البحث ( 

12  

  14   الدراسات السابقة /أوالً 
  22   اإلطار النظري/ثانياً 

  املبحث األول 
  )املعادن ( 

23  

  24  مفهوم املعادن •
  24  عن اكتشاف املعادن تارخيية بذةن •
  26  اخلواص الطبيعية للمعادن •

  26  . اخلواص الفيزيائية -1    
  29  . اخلواص امليكانيكية -2    
  30  أنواع املعادن •
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  31  . املعادن احلديدية -1   
  34  . املعادن غري احلديدية -2   
  42  سبائك النحاس •

  42  ) .الرباس (  سبائك النحاس األصفر -1   
  43  . سبائك الربونز - 2                     

  46  . سبائك الكوبر نيكل -3   
  46  . الفضة األملانية -4   

  48  املبحث الثاين 
  49  خصائص ومعايري إختيار السبيكة •

  49  . درجة إنصهار املعدن -1      
  49  . سيولة السبيكة -3      
  50  .السبيكة  مقاومة وصالبة -4                        
  50  . مقاومة السبيكة للتآكل -5      
  50  . إمكانية تقبل السبيكة للمعاجلات املختلفة -6      
  50  . تكلفة السبائك -7      
  51   املعادن عرب العصور التارخييةةكمراحل تطور سبا •

  51  . احلضارة املصرية -1     
  53 ) .يف إيطاليا ( ومان والر) يف اليونان (  حضارة اإلغريق -2     
  55  ) .يف الصني (  حضارة الشرق األقصى -3     
  56  ) .إيف وبنني (  حضارة غرب أفريقيا -4     
  58  . احلضارة اإلسالمية -5     
  61  . سباكة الربونز يف عصر النهضة -6     

  66  املبحث الثالث
  68  األدوات واملعدات املستخدمة يف تقنيات السباكة •
  72  تقنيات سباكة املعادنأنواع  •

  73  . سباكة الرمل -1    
  93  . سباكة الشمع املفقود -2    
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  151  . سباكة الكساء -3    
  151  . السباكة حتت الضغط -4    
  152  . سباكة الطرد املركزي -5    
  152  . التشكيل بالترسيب الكهربائي -6     
  156  ل املسبوك الزمة إلاء العمل املعاجلاتا •

  157  . قطع املصبات وقنوات اهلواء -1    
  158  . تنظيف املسبوكات -2    
  163  أسباب عيوب املسبوكات وطرق عالجها  •
  166  معاجلة وإصالح عيوب السباكة  •
  168   لألعمال الربونزية املسبوكة ةاملعاجلات اللونية وامللمسي •
  197  إجراءات األمن والسالمة  •

  199  ثالثالفصل ال
  200  العرب  وحتليل أعمال جمموعة من الفنانني األجانب: أوالً 

  200   . كونستانتني برانكوزي-1
  203  . هنري مور -2
  208  . الربتو جياكومييت -3
  210  . إدواردو باولوزي -4
  213   سيزار بلداكسىن-5
  2170  . أرنالدو بومادورو -6
  222  . سامي حممد -7
  228  .ضياء  ضياء عزيز -8
  231  . حامد جربيل سعد -9

  234  . جواد سليم -10
  237   للباحثةتطبيقيةالتجربة ال: ثانياً 

  237  )اخلاصة بتقنية سباكة الرمل (  جمسمات اموعة األوىل -1
  251  )اخلاصة بتقنية سباكة الشمع املفقود (  جمسمات اموعة الثانية -2
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  271  الفصل الرابع
  272  لنتائج ا: أوالً 
  273  التوصيات : ثانياً 

  274  املراجع 

  فهرس األشكال
 رقم الصفحة  عنوان الشكل رقم الشكل

  33  شكل يوضح مرآة من الفوالذ مطعمة بالفضة والذهب  1
  33  شكل يوضح جمسم ضخم من الفوالذ للفنان اإليطايل باولوزي  2

3  
يل شكل يوضح جمسم من الصلب مطلي كـروم للفنـان اإليطـا           

  33  باولوزي

4  
شكل يوضح زبدية مصنوعة من الذهب تـستعمل للـشرب ـا            

  35  زخارف وكتابات

  36  شكل يوضح علبة جموهرات مزخرفة بزخارف بارزة  5
  36  شكل يوضح زبدية مطلية بالفضة مزودة بزخارف منقوشة   6

7  
شكل يوضح لوحة من الربدي توضح عملية نقل وصـب املعـدن            

  51  قدماء املصرينيوصبة يف قوالب عند 

8  
شكل يوضح التمثال الكبري اخلاص بـ بيبيب األول والتمثال األصغر          

  52  حجماً مرافق له

9  
العهـد  ( شكل يوضح متثال لقط من الربونز ومراحـل سـباكته           

  52  املتحف املصري بالقاهرة ) الدولة احلديثة املتأخرة _ الصاوي 

  53  ارة الرومانية شكل يوضح متثال لذئب من الربونز احلض  10

11  
شكل يوضح أشكال خمتلفة للوصالت الرومانية ويظهر فيها طريقة         

  54  )الرباشم ( وصلها وتثبيتها باملسامري 

  55  شكل يوضح عمليات السباكة عند اإلغريق والرومان   12

13  
شكل يوضح رسم توضيحي ألسلوب تقنية سـباكة الربونـز يف           

  55  احلضارة الصينية
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14  
ح وضع النموذج بزاوية مائلة عند صـب املعـدن يف           شكل يوض 

  57  حضارة إف وبنني

  58  شكل يوضح إصالح عيوب السباكة  15
  59  شكل يوضح صندوق طعام من الربونز  16
  60  شكل يوضح قاعدة مصباح من الربونز  17
  61  شكل يوضح حيواناً خرافياً نفذ بصب الربونز على أربعة قطع   18
  63  من الربونز للفنان ريتشو عصر النهضة بإيطاليا شكل يوضح متثال   19
  63  شكل يوضح استخدام ريتشو للبتينه على سطح العمل  20

21  

شكل يوضح نسخة مصغرة من متثال الفروسية يبني خمارج اهلـواء           
وهي ما تزال متصلة بالشكل للفنان ليوناردو دافنشي عصر النهضة          

  بإيطاليا
64  

22  
ن الربونز ويتضح فيها قـوة التعـبري        شكل يوضح طائر مسبوك م    

  65  الطبيعي

23  
شكل يوضح الفنان وهو يقوم بترقيم النسخ حسب أولوية سبكها          

  67  بالنسبة للعمل الواحد

  68  شكل يوضح صهر املعدن يف البوتقة ومحله لصبه يف القوالب  24
25  

أ ، ب ، ج ( 
 )د ، هـ ، و 

  69  شكل يوضح أشكال وأحجام خمتلفة للبوتق

  70  شكل يوضح أحجام وأشكال خمتلفة ملالقيط البواتق  26
  70  شكل يوضح أفران البوتقة  27
  71  شكل يوضح منوذجني حلفرة البوتقة حتت سطح األرض   28
  71  شكل يوضح فرن بوتقة يعمل بالفحم ، وفرن بوتقة يعمل بالغاز  29
  72  شكل يوضح األدوات املستخدمة لقطع املصبات والقنوات   30
  77  شكل وضح أشكال حبيبات الرمل وحجمها وتوزيعها  31
  85  شكل يوضح غربال يستخدم لنخل الرمل  32
  86  شكل يوضح ريازق سباكة الرمل   33
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34  
شكل يوضح أمهية اخللوص يف العمل والذي يـسهل سـحبة دون           

  87  أحداث ضرر أو تكسر بالقالب الرملي

  90  رة من الصلبشكل يوضح تسوية سطح الريزق باستخدام مسط  35
  91  شكل يوضح صب املعدن املصهور يف ريازق الرمل  36
  92  شكل يوضح مدك التزجة  37
  92  شكل يوضح كيس التعفري  38
  92  شكل يوضح شوكت رفع النموذج  39
  93  شكل يوضح التروالت واألسبتوليات وصناديق الرفع  40

41  
تقنية سـباكة  شكل يوضح املراحل اليت مير ا النموذج الشمعي يف        

  95  ) الشمع املفقود ( 

  106  شكل يوضح طريقة خلط اجلبس  42
  107  حيتوي أجزاء القالب) قميص ( شكل يوضح وعاء من اجلبس   43

44  
شكل يوضح مفاتيح أجزاء القالب املوجودة بني كل قطعة وأخرى          

  107  واليت تعمل على إرجاع كل قطعة يف مكاا

  114  خدم لتسخني مادة القالب املرنشكل يوضح محام مائي يست  45

46  
إلستخراج الطـني   ) اجلاكيت  ( يوضح طريقة فك أجزاء القالب      

  114  وصب مادة القالب احلراري

  115  شكل يوضح طريقة صب املادة اجلالتينية يف فراغ القالب  47

48  
مـن مطـاط    ) صناعي  ( شكل يوضح خطوات عمل قالب مرن       

  117  السليكون

  118  ج وظيفيت الدعائم مع وظيفة قناة التهوية للقلب شكل يوضح دم  49
  119  شكل يوضح قنوات صب املعدن وخروج اهلواء وقمع الصب  50

51  
من نفـس   ( شكل يوضح تغطية الشكل من اخلارج بطبقة الوجه         

  119  ) مادة الدالليك 

52  
شكل يوضح خلط مادة الدالليك وصبها على اجلدارن وليس على          

  120   كما يظهر الدليك جاهزاً لتحميصةالنموذج مباشرةً

  121  شكل يوضح طريقة تشكيل الشمع باستخدامه كتلة  53
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أ ، ب ، ج ( 
  )د 

  123  شكل يوضح وضع قمع الصب بني قنوات الصب وخروج اهلواء  54
55  

  124  شكل يوضح أشكال خمتلفة لقمع الصب  )أ ، ب ( 

  125  شكل يوضح أطوال وأحجام خمتلفة للمصبات  56
  125  شكل يوضح تدرج حجم املصبات من الكبري إىل األصغر حجماً  57
58  

  )أ ، ب ( 
شكل يوضح أمهية التفاف أركان املصبات سواًء يف سباكة الرمـل           

  127  والشمع املفقود

  128  شكل يوضح شكل املصبات يف التغذية املباشرة   59
  128  شكل يوضح شكل املصبات يف التغذية غري املباشرة  60

61  

شكل يوضح طريقة وضع النموذج الشمعي يف وضـع مقلـوب           
استعداداً لعمل املصبات ومن مث صب مـادة القالـب احلـراري            

  ويظهر استناد النموذج على ثالثة ركائز) الدالليك ( 
124  

62  

شكل يوضح عملية الصب وملء القوالب باملعدن باستخدام مالقيط    
 مكان صـب تلـك      خاصة لرفع البوتقة من فرن صهر املعدن إىل       

  القوالب  
148  

63  
شكل يوضح أشكال خمتلفة لركائز من النحاس تأخذ شكل العمل          

  149  املطلوب بناؤه عليها

  150  شكل يوضح ناقوس حراري يستخدم لتلني الشمع  64
  150  شكل يوضح األدوات اليت تستخدم يف التشكيل بالشمع  65
  153  شكل يوضح تشكيل جمسم بالترسيب الكهربائي  66
67   

  )أ ، ب ( 
الترسيب " شكل يوضح وضع القطعة املعدنية بداخل حوض الطالء         

  155  "الكهربائي 

68  
شكل يوضح عملية حتريك القطعة أتوماتيكياً بداخل احمللول لـسري          

  155  عملية الترسيب

  156  شكل يوضح جهاز حتكم يف درجة احلرارة  69
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70  
 لتنظيـف الـسطح     شكل يوضح آلة التجليخ الكهربائية تستخدم     

  159  الربونزي وإزالة النتوءات وتنعيم السطح

  159  شكل يوضح مكنة تنظيف وتلميع السطح   71
  160  شكل يوضح براميل خاصة بتنظيف املسبوكات  72
  161  يوضح الدوالب اخلاص بسفع ورش الرمل واملسدس الرشاش  73

74  
شكل يوضح إلتصاق مادة القالب احلـراري أو الرمـل بـسطح            

  164  ملسبوكة نتيجة الشروخ واإلحتراقا

  166  شكل يوضح عيوب ناجتة عن التسرع يف إزالة املصبات والقنوات  75

76  
شكل يوضح طريقة سد الثقوب والفتحات وذلك مبلئها بأعواد من          

  167  نفس الربونز املستخدم يف السباكة

  169 شكل يوضح صندوق من النحاس املسكوب مطعم بالذهب والفضة  77
  172  شكل يوضح طريقة احلفر على السطح املعدين باحلامض   78
  174  شكل يوضح جتهيز احمللول احلمضي بإضافة كمية احلامض إىل املاء  79
  176  شكل يوضح سري عملية الطالء بالترسيب الكهربائي   80
  184  شكل يوضح التلوين الكيميائي بالغمر  81
  185   باللهب والدهانشكل يوضح التلوين الكيميائي بالتسخني  82

83  
شكل يوضح إعطاء متوج لأللوان خمتلفة عند كـشف الطبقـات           

  188  املتتابعة يف التلوين باستخدام املعاجني 

84  
  )أ ، ب ( 

شكل يوضح طريقة التلوين بذرات نشارة اخلشب وتـأثري ذرات          
  188  النشارة

85  
ـا  شكل يوضح استخدام شرائط من القماش تبلل باحمللول يف مكا         

  189  على سطح العمل باستخدام الفرشاة

  197  شكل يوضح قناع حلماية األنف والفم مزود بفلتر ضد األخبرة  86
  198  شكل يوضح املالبس الواقية ضد خماطر السباكة  87

88  
من أعمال الفنان   " الديك  " شكل يوضح جمسم برونزي أطلق علية       

  201  كونستانتني برانكوزي

  201مـن أعمـال    " البورترية  " رونزي أطلق علية    شكل يوضح جمسم ب     89
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  الفنان كونستانتني برانكوزي

90  
مـن  " طائر يف الفـضاء     " شكل يوضح جمسم برونزي أطلق علية       
  202  أعمال الفنان كونستانتني برانكوزي

91  
مـن أعمـال    " بورترية  " شكل يوضح جمسم برونزي أطلق علية       

  202  الفنان كونستانتني برانكوزي

92  
من أعمـال   " االسترخاء  " كل يوضح جمسم برونزي أطلق علية       ش

  205  الفنان هنري مور

93  
من أعمـال   " عصفوران  " شكل يوضح جمسم برونزي أطلق علية       

  205  الفنان هنري مور

94  
مـن  " الشكل البيضاوي   " شكل يوضح جمسم برونزي أطلق علية       

  206  أعمال الفنان هنري مور

95  
مـن أعمـال    " إستراحة  "  أطلق علية    شكل يوضح جمسم برونزي   

  207  الفنان هنري مور

  208  شكل يوضح جمسم برونزي من أعمال الفنان الربتو جياكومييت  96
  208  شكل يوضح جمسم برونزي من أعمال الفنان الربتو جياكومييت  97
  208  شكل يوضح جمسم برونزي من أعمال الفنان الربتو جياكومييت  98

99  
من أعمال  " موعة من األشخاص    " برونزي  شكل يوضح جمسم    

  209  الفنان الربتو جياكومييت

100  
من أعمال  " اإلمرأة الواقفة " شكل يوضح جمسم برونزي أطلق علية       

  210  الفنان الربتو جياكومييت

  211  شكل يوضح جمسم برونزي من أعمال الفنان ادواردو باولوزي  101
  211  الفنان ادواردو باولوزيشكل يوضح جمسم برونزي من أعمال   102
  211  شكل يوضح جمسم برونزي من أعمال الفنان ادواردو باولوزي  103
  211  شكل يوضح جمسم برونزي من أعمال الفنان ادواردو باولوزي  104

105  
من أعمـال   " سبياستيان  " شكل يوضح جمسم برونزي أطلق علية       

  212  الفنان ادواردو باولوزي

  213  برونزي من أعمال الفنان ادواردو باولوزيشكل يوضح جمسم   106
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107  
مـن أعمـال    " القبضة  " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  215  الفنان سيزار بلداكسين

108  
من أعمال الفنان   " العني  " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  217  سيزار بلداكسين

109  
مـن  " روي  الشكل الك " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  219  أعمال الفنان أرنالدو بومادورو

110  
مـن  " عامود مـسافر    " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  221  أعمال الفنان أرنالدو بومادورو

111  
شكل يوضح جمسم برونزي  يأخذ الشكل الكروي مـن أعمـال            

  222  الفنان أرنالدو بومادورو

112  
مـن أعمـال    " كعب  امل" شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  222  الفنان أرنالدو بومادورو

113  

من أعمـال   " التحدي  " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        
  الفنان سامي حممد

  
224  

114  
 " 6حماولة خروج رقـم   " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  225  من أعمال الفنان سامي حممد

115  
من أعمـال   " راق  اإلخت" شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  226  الفنان سامي حممد

116  
مـن أعمـال    " الزلزال  " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  227  الفنان سامي حممد

117  
مـن  " الشلل واملقاومة   " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  227  أعمال الفنان سامي حممد

118  
ـ   " الشهيد  " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية         ال مـن أعم

  227  الفنان سامي حممد

  228  شكل يوضح جمسم برونزي من أعمال الفنان ضياء عزيز ضياء   119
  229مـن  " حلم اإلنـسان    " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية          120
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  أعمال الفنان ضياء عزيز ضياء

121  
مـن  " سفينة الصحراء   " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  230  ياءأعمال الفنان ضياء عزيز ض

122  
من أعمال الفنان   " أمومة  " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  231  حامد جربيل سعد

123  
من أعمال الفنان   " طائر  " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  131  حامد جربيل سعد

124  
من أعمـال   " السمكة  " شكل يوضح جمسم برونزي  أطلق علية        

  232  الفنان حامد جربيل سعد

125  
شكل يوضح رليف غائر وبارز من خامة األلومنيوم مـن أعمـال            

  233  الفنان حامد جربيل سعد

126  

شكل يوضح جدارية حتتـوي علـى حمموعـة مـن اـسمات          
مـن أعمـال الفنـان      " نـصب احلريـة     " الربونزية  أطلق علية     

  جواد سليم
236  

127  
 )أ ، ب ، ج(

  موعة األوىل جمسمات ا
  ) سباكة الرمل اخلاصة بتقنية( 

  "السمكة " شكل يوضح اسم األول 
239  

128  
أ ، ب ، ج ( 

 )د ، هـ ، و 
 242 – 241  "نصف دائرة ومثلث " شكل يوضح اسم الثاين 

243  

129  
أ ، ب ، ج ( 

  )د ، هـ 
 245 – 244  "البطة " شكل يوضح اسم الثالث 

246  

130  
 248 – 247  " مامة احل" شكل يوضح اسم الرابع  )أ ، ب ، ج(

131  
أ ، ب ، ج ( 

  )د ، هـ 
 – 249  "تكوين " شكل يوضح اسم اخلامس 

1250  
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132  
  )أ ، ب ( 

  موعة الثانيةجمسمات ا
  )اخلاصة بتقنية سباكة الشمع املفقود ( 

  "العني " شكل يوضح اسم األول 
252 - 253 

133  
  254   "احملرم " شكل يوضح اسم الثاين   )أ ، ب ( 

134  
 256 – 255  "تأمل " شكل يوضح اسم الثالث   )أ ، ب ( 

135  
  257   "  1أمومة " شكل يوضح اسم الرابع   )أ ، ب ( 

136  
 259 – 258   "2أمومة " شكل يوضح اسم اخلامس  )أ ، ب ( 

137  
  )أ ، ب ( 

  
  " جزع وامرأة ومسكة " شكل يوضح اسم السادس 

  
260  

138  
 262 – 261  " احلمام " شكل يوضح اسم السابع    )أ ، ب( 

139  
  263  " التحدي " شكل يوضح اسم الثامن   )أ ، ب ( 

140  
 265 – 264   " 1موديل " شكل يوضح اسم التاسع   )أ ، ب ( 

141  
  266   "2موديل " شكل يوضح اسم العاشر   )أ ، ب ( 

142  
 268 – 267  " احلمام " شر شكل يوضح اسم احلادي ع  )أ ، ب ( 

143  
  269  " توازن " شكل يوضح اسم الثاين عشر   )أ ، ب ( 
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  :مقدمة البحث  •
ن وجودها يف حياة اإلنسان لـه تـأثري         إ تعد املعادن من أكثر العناصر أمهية ووفرة يف الطبيعة ، إذ               
أن ) م  2001(  ويؤكـد الـسيد      .طالبه األولية   م ء حضارته على مر العصور ، وحتقيق      ضح يف بنا  او

ملعدنية البـسيطة إىل     من األدوات ا   ، بدءاً  حتقيق الكثري من املنجزات      لإلنسانإمكانياا املتعددة أتاحت    
  .املركبات القوية وأسلحة احلرب الفتاكة 

  
واستغالل اإلنسان لتلك الثروات املعدنية حجر األساس للتقدم العلمي والتكنولـوجي والـصناعي                 

 اكتشاف املعادن يعترب بداية ثـورة يف   من أن الباحثون  مع ما ذكره     )م  1961( حلمي  تفق  او. والفين  
املعادن  قفزت به من عصر استخدام األحجار إىل عصر استخدام واستغالل            ،إلنسانية  تاريخ تطور فكر ا   

 الـذي مت    –ومت ذلك االكتشاف العظيم تدرجيياً لينقله من العصر احلجري إىل العصر احلجري احلديث              
نتقل للعـصر   ا  مث إىل عصر النحاس ، والعصر الربونزي ، مث            –اكتشاف أول املعادن فيه وهو الذهب       

  .  إخل---وعصر الفحم ، وعصر البترول وعصر اليورانيوم ديدي احل
  

 وإدراكه خلصائص املعادن   ه فهم عننتجت   اكتشافات واختراعات اإلنسان اليت      توالت    وبتقدم الزمن   
أن تطور الفكر البشري    ) م  1980( املختلفة لتطويعها مبا يتالئم مع كافة احتياجاته ، حيث ذكر سعد            

أنـه  وأدرك  العالقة بني املعادن والنار فتوصل إىل درجة واضحة من حيث اإلستنتاجية             إىل إدراك أدى  
ويطلق على  ( بفعل احلرارة الشديدة الناجتة عن اللهب يتمكن من صهر ودمج املعادن مع بعضها البعض               

 ، حيث يتم صبها يف قوالب لتشكيل تلك املعادن ، واالستفادة منـها يف جمـال               ) تلك املعادن سبائك    
  .التشكيل الفين أو اهلندسي أو الصناعي 

  
 لكـثري مـن   أساسا إ ال يتجزأ من االقتصاد العاملي ، حيث      اًكما يعد اليوم تشكيل السبائك جزء         

الصناعات املختلفة ، األمر الذي أدى إىل تطور السبائك وحتسني خواصها ، السـتخدامها يف كافـة                 
ة املعادن بثورة ال ختفى مبجال الفنون ، فكان وال يزال ذلك             جاء ذلك التطور يف سباك     كماااالت ،   

االكتشاف العظيم حمققاً ملطالب الفنان التشكيلي ملا فيه من مميزات وخصائص استحوذت على اهتمـام            
 كفاءة اإلنـسان يف التعامـل مـع         ابرزتصر احلديث تطورات    عشهد ال و ,الفنانني منذ بداية التاريخ     
  . ظهر فيها مهاراته يف تشكيل املعادن  أادن بطرق ووسائل وتقنيات متعددةعمليات تشكيل تلك املع
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هي تقنية السباكة مبا ت املستخدمة يف تشكيل املعادن ، و حدى تلك التقنيا  إ    ويتناول موضوع البحث    
تشمله من دراسات متخصصة يف سباكة املعادن ، وأنواعها ، واملشكالت اليت تواجه عمليات صـب                

والستيفاء جوانـب    .وأفضل طرق جتنبها ، وأوجه التقدم التكنولوجي يف جمال صب املعادن            املعادن ،   
موجز تفسريي عن تلك املعادن وأهم خصائـصها ، والـسبائك       البحث املقدم فقد اشتمل على عرض       

اخلامات املستخدمة يف عمليات السباكة والصب اليت جيـب         الناجتة عن خلطها ، مث حتديد أهم        املعدنية  
 أو  افرها ، وطرق السباكة ، ومعاجلة السطوح سواًء بالتنظيف أو التلوين أو التلميع والصقل أو احلفر               تو

 وقـد   . ، وكيفية االستفادة من تلك املعطيات يف تنفيذ املشغولة املعدنية يف جمال التربية الفنيـة                 الطالء
يتيحها هذا النوع من التـشكيل      اختارت الباحثة هذا املوضوع ملا ال حظته من مميزات وتقنيات متعددة            

من خالل الوقوف على تقنيـات      و ،)  املشغولة املعدنية    (يثري تنفيذ العمل الفين اسم      للمعدن ، مما    
ستكمل يف  او ) 575( وأساليب سباكة املعدن ، واليت مت التعرف عليها من خالل مقرر أشغال املعادن              

تها وتطبيق وإنتاج أعمال تشكيلية جمسمة تعتمد على  جمال دراس  هذا رأت الباحثة أن يكون   ،   ) 676( 
ـ   إىل دراسة تطبيقية متخصصة      حيتاجتقنيات السباكة ، خاصة وأن جمال التربية الفنية          ال سـباكة   يف جم

 حيـث   من مقرر أشغال املعادن للطالبات    املعادن ، تأسيساً على أن اخلطة الدراسية املطورة للقسم تتض         
 لـذا رأت    املعـدن ،  التعرف على طرق وأساليب وأنواع سباكة        ) 272( يتناول حمتواه يف املستوى     

  .الباحثة أمهية تناول هذا املوضوع بالدراسة 
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  :مشكلة البحث  •
  : التايل سيدد مشكلة البحث يف السؤال الرئ    تتح

 ومـا   لة املعدنيـة  ما هي تقنيات سباكة املعادن ، وكيف ميكن االستفادة من معطياا يف تنفيذ املشغو             ( 
  ؟ ) مدى إمكانياا لتطبيق متغريات متعددة على سطحها

  
  

  : البحث تساؤالت •
   :جيب التطرق للتساؤالت التاليةلكي تتم اإلجابة على السؤال الرئيس 

  ما هي املعادن وخواصها الطبيعية وأنواعها وما تاريخ أكتشافها ؟ - 1
  ص ومعايري إختيارها ؟ماذا يقصد بالسبائك املعدنية وما هي خصائ - 2
  املعادن ؟ كيف تطورت مراحل سباكة املعادن على مر العصور ، وماهي التقنيات املتاحة لسباكة -3
 ، وما هـي      الشمع املفقود   سباكة  من تقنية سباكة الرمل وتقنية      ما هي اخلصائص واملميزات لكلٍ     -4

   ؟ التقنيتني تلكىحدإام ج برونزي باستخدسباكة منوذ يف عملية الطرق واخلطوات املتبعة
  ما هي األمور اليت جيب مراعاا عند تصميم املسبوكات ؟ -5
ستفادة من التقنيات املتبعة يف معاجلة سطح املسبوكات للحصول علـى جمـسمات             ال كيف ميكن ا   -6

  ومشغوالت معدنية جيدة اإلخراج ؟
   ؟كةتباع تقنيات السبااما هي املزايا اليت ميكن حتقيقها من خالل  -7
  
  

  :أهداف البحث  •
   :مايلي هدف البحثست    ي

  . التعرف على مفهوم املعادن وخواصها الطبيعية وأنواعها وتاريخ أكتشافها - 1
  . التعرف على السبائك املعدنية وخصائص ومعايري إختيارها - 2
  . التعرف على تطورات مراحل سباكة املعادن على مر العصور -3
  ) .أنواع السباكة ( ملتبعة يف سباكة املعادن  الوقوف على التقنيات ا-4
  . التعرف على األمور اليت جيب مراعاا عند تصميم املسبوكات -5
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 اليت ميكـن مـن       ،  التعرف على األساليب التنفيذية والتقنيات املتبعة يف معاجلة سطح املسبوكات          -6
  .خالهلا احلصول على جمسمات ومشغوالت معدنية جيدة اإلخراج 

  . راء اجلانب العلمي والعملي عن طريق تنفيذ املشغوالت املعدنية بطريقة مبتكرة  إث-7
والتعرف ،   وإمكانية تلوين السطح      ، من حيث التنوع الكمي   بأنواعها   الوقوف على مزايا السبائك      -8

  .على القيم الفنية اليت حتققها تقنية الصب 
  
  

  : أهمية البحث  •
  :تكمن أمهية البحث يف التايل     
   .وما يرتبط ا من أنواع وخصائص إلقاء الضوء على املعادن -1
  . التعرف على إمكانيات السباكة يف تنفيذ املشغوالت املعدنية -2
ثراء العملية التعليمية يف مقرر أشغال املعادن بقسم التربية الفنية من خـالل              يسهم هذا البحث يف إ     -3

 ) والغائر   البارز( املسطح  ملشغولة املعدنية سواًء يف التشكيل      تطبيق تقنية ذات معطيات جديدة يف تنفيذ ا       
  .أو اسم 

  . إضافة جديدة لدراسات قسم التربية الفنية -4
  
  

  :مسلمات البحث  •
   .احلرارة الشديدة تصهر املعادن -1
  .  خواص كال املعدنني تفوق   سبائك ذات خواص جديدة ومميزةيكون خلط معدنني خمتلفني ناتج -2
   .العوامل اجلوية الطبيعية تأكسد املعادن -3
  
  

  :فروض البحث  •
د من فعاليته اإلنتاجية ، بتفتيح      فهم وإدراك الفنان لتقنيات السباكة تسهل عملية استخدامه هلا وتزي          -1

  .جماالت جديدة للتعبري الفين والتشكيلي 
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 التشكيلية الفنية قد ال تتوفر يف       زايا متعددة للقيم   حتقق م  )الرمل والشمع   ( سباكة   استخدام تقنيات    -2
  .غريها من أساليب التشكيل الفين 

ذات  باستخدام املعاجلات السطحية املختلفة حنصل على حلول جديدة لسطح األعمال الربونزيـة              -3
  .ونفعية قيمة فنية ومجالية 

  
  

  :حدود البحث  •
  :يتحدد البحث يف احلدود التالية     
) إيطاليا  (  واحلضارة الرومانية     ، )اليونان  (  واحلضارة األغريقية     ،  القدمية احلضارة املصرية [ إختيار   -1

 واحلـضارة األسـالمية      ، )إف وبنني   ( وحضارة غرب إفريقبا    ،  ) الصني  ( وحضارة الشرق األقصى    
   .يف تأصيل عملية السباكة عرب العصور]  عصر النهضة سباكة الربونز يفو
  ) .سباكة الرمل ، وسباكة الشمع املفقود  ( السباكة ومهاتقنيتني من تقنيات  استخدام -2
سبوكة بتقنيـة سـباكة      وخامة اجلبس لتنفيذ مناذج األعمال امل      M.D.Fاستخدام خامة اخلشب     -3

   .الرمل ، واستخدام خامة الشمع لتنفيذ مناذج األعمال املسبوكة بتقنية سباكة الشمع املفقود
ل املنفذة بتقنيـات سـباكة الرمـل        نيوم والنيكل يف سباكة األعما    ستخدام سبيكة الربونز واأللوم   ا -4
   .ستخدام الربونزفقط يف سباكة األعمال املنفذة بتقنية سباكة الشمع املفقوداو
 حتليل جمموعة من األعمال املنفذة بتقنيات سباكة الرمل والشمع املفقود لبعض الفنانني األجانـب               -5

سامي ( والعرب وهم    )ومييت ، باولوزي ، سيزار ، بومودورو        برانكوزي ، هنري مور ، جياك     ( وهم  
يف العصر احلديث من القرن التاسع عشر       )  حامد جربيل سعد ، جواد سليم        ضياء عزيز ضياء ،   حممد ،   

  .إىل القرن العشرين 
  .) هـ 1427_ هـ 1426 عامالفصل الدراسي األول والثاين ل يف( تجربة الزمن تطبيق  -6
   يف مـسابك متخصـصة بـسباكة الرمـل          البحثكة أعمال جتارب    سب(  التجربة   مكان تطبيق  -7
   . ) خمتصة بسباكة الشمع املفقودىومسابك آخر 

التنظيف والتلميع والصقل والتلوين الكيميائي والطالء      ( استخدم ملعاجلة أسطح األعمال املسبوكة       -8
   .)بالترسيب الكهربائي واحلفر حبمض النيتريك والطرق 

  .تجرييب ال هشبنهج الوصفي التحليلي ، واملنهج  يف شقيه النظري والتطبيقي على املالبحثستند ي -9
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  :منهج البحث  •
 يف الدراسـات املتعلقـة      املهمـة  ، وهو من املناهج      التحليليالوصفي      استخدمت الباحثة املنهج    

لومات اليت ختـتص باجلانـب      عتمدت الباحثة على هذا املنهج يف مجع املع       إباجلوانب اإلنسانية ، حيث     
 من تتبع مراحل تطـور      كة الرمل والشمع املفقود إبتداءً    النظري للتعرف على كل ما خيتص بتقنييت سبا       

 جمال التشكيل والتعبري الفـين      تلك التقنيتني عرب العصور ، مث التعرف على أساسياا كتقنية تستخدم يف           
 مث مت حتليل جمموعة أعمال لفنانني       .اء العمل املسبوك    إلالزمة  ل التعرف على اإلجراءات ا    كما مت خالهلا  

حـدى  اتبـاع   إمما تكون قد متت سباكته ب     ختارت الباحثة لكل فنان منهم عملني       فاعرب وأجانب ،    
 وذلك للتعرف على مدى إمكانيات اخلامة الربونزية املطبقة عليها تلك التقنية             ، االتقنيتني السابق ذكرمه  

   .ضع تصور لنماذج ختتص باملرحلة التطبيقية هلذا البحث  يف وإسهامهاإضافةً إىل 
  

 اليت قد   مكانيات الفنية للخامة الربونزية   للتأكد من اإل   تجرييبال هشب املنهج   كما استخدمت الباحثة      
تقنية (  متغري مستقل وهي  ضبط متغريات الدراسة     من   ، حيث متكنت  التتوافر مع تقنية أو خامة غريها       

 الربونـز وسـبيكة  ،  ، واجلبس ، والشمع M.D.F اخلشب  وخامة،   والشمع املفقود     ، ملسباكة الر 
  التلميـع والـصقل    امللمس ، اللون ،   (  وهي معاجلات السطح     ومتغري تابع ،   )واأللومنيوم ، والنيكل    

 غري أنه يصعب توحيد ظروف التجربة من حيث زمـن إجـراء             .)  احلفر باألمحاض ، الطرق      الطالء ، 
تجرييب ليكون املنهج املتبع    ال لذلك أختارت الباحثة املنهج شبة       ة ،  العمل الواحد ، ومكان السباك     فيذوتن

   .يف هذا البحث 
   M.D.F اخلـشب    وخامـة الشمع املفقـود ،     نية سباكة الرمل ، وتقنية سباكة        تق /ثوابت البحث   

  .  ، واأللومنيوم ، والنيكلالربونزواجلبس ، والشمع ، وسبيكة 
 ، الطرق ، احلفر باألمحاض    ، الترسيب الكهربائي    امللمس ، اللون ، التلميع والصقل        / البحث   متغريات

   .على سطح املعدن
  

يف تقنية سـباكة الـشمع      (     وقد قامت الباحثة بتنفيذ مناذج تلك التجارب سواًء كانت من الشمع            
  املعاجلـات  تطبيـق   إضـافةً إىل     ،بنفسها  ) يف تقنية سباكة الرمل     ( أو اخلشب أو اجلبس     ،  ) املفقود  

جريـت يف   افقـد   ) صب املعدن   ( أما عملية سباكتها     ،السطحية عليها بعد سباكتها      _املتغريات  _ 
  .ك العملية تللمسابك متخصصة 
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  : مصطلحات البحث  •
  :املصطلحات املستخدمة يف البحث املفاهيم و    

  : علم املعادن 
   :)م 1961(  حلمي هعرف    

  نه العلم الذي خيتص بدراسة املعادن ، تلك املواد املتجانسة غـري العـضوية الـيت توجـد يف                   بأ    " 
   ) .8صـ" ( الطبيعة 

  : علم املعادن )م 1994( وعرف حممد الفقي     
  بالعلم الذي خيتص بدراسة املعادن املوجودة يف األرض أو على الكواكب والتوابع األخرى دراسة                  " 
  ) . 49صـ" ( علمية 

  
  :التعريف اإلجرائي     

ون املعادن يف الطبيعة     العلم الذي خيتص بدراسة طرق تكّ       ذلك ن إجرائياً بأنه  د    تعرف الباحثة علم املعا   
   .وطبيعة تكوا ووجودها وتصنيعها وفوائدها وخصائصها ومميزاا 

  
  

  :املعادن 
  :  بأا)م 2001(  العمري ا    يعرفه

ر أو مركبات كيميائية ثابتة تتكون يف الطبيعة وهي مواد غري عضوية ، وهلا شكل               عبارة عن عناص      " 
  ) .18صـ" ( وكذلك هلا تركيب كيميائي وصفات فيزيائية ثابتة . بلوري معني 

   : فيعرفهابقوله)م 1961 (  حلميوأما    
ركيـب كيميـائي    املعدن هو مادة صلبه متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غري عضوية وله ت                " 

   ) .12صـ" ( حمدود ونظام بلوري مميز 
  

  :التعريف اإلجرائي     
كاحلديـد والنحـاس    ( ناصر املوجودة أصالً يف الطبيعة       تلك الع  رف الباحثة املعادن إجرائياً بأا        تع

يـة  الفيزيائيـة والكيميائ  (  منها مواصفات خاصة ا      يت لكلٍ وال...... ) والقصدير والذهب والفضة    
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وميكن حتسني خواصه خبلط مركبني أو أكثر مع بعـضها الـبعض يف             ...... ) واحلرارية وامليكانيكية   
  .صورة سبائكية 

  
  

  :السبيكة 
  :بأا  )م 1983 (     عرفت يف معجم التكنولوجيا الد الثامن

 اً واحد اًاصر فلز عبارة عن مادة تتألف من عنصرين أو أكثر مع اشتراط أن يكون من بني هذه العن                   " 
   ) .1321صـ " (على األقل 

  : )ت .  د(  "معجم مصطلحات احلديد والصلب "  يف املعاجم التكنولوجية التخصصية وعرفت   
  ها على األقـل جيـب أن يكـون          وتتألف من عنصرين أو أكثر ، أحد       مادة هلا خواص معدنية ،    "     
   ) .107صـ " ( اًفلز
  :بأا  )ت .  د(   "معجم املصطلحات التكنولوجية األساسية" ة يف  وكما ورد تعريف السبيك    

وميكن تقوية معظـم الفلـزات       . اًمادة تتكون من عنصرين أو أكثر يكون أحدها على األقل فلز              " 
   ) .  113صـ" ( النقية بإضافة نسب صغرية من فلزات أو ال فلزات أخرى إليها 

  :بأا ) م 1997(  )ب (      وعرفها  الدهشان
 مت صهرها معاً ، وينتج عن ذلك خصائص عديدة متفوقة على خواص كال              خلط أكثر من عنصر      "  

   ) .30صـ" ( العنصرين 
  

  :التعريف اإلجرائي      
عبارة عن أكثر من مركب يتم خلطها معاً بالصهر دف احلصول على مركب             تعرفها الباحثة بأا        

  .ه على خصائص املركبات اليت أضيفت جديد يفوق من حيث خصائص
  .امليكانيكية أو الكيميائية  اتم صهرها معاً دف حتسني خواصهأو هي عبارة عن املعادن اليت ي

  
  

  :سباكة املعادن 
  :بأا  )م 1967(     عرفها عبد الواحد 
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  لـب بعـد    عملية تشكيل جسم معدين بصهر املعدن وصبه يف قالب ، فيأخذ املعدن شـكل القا                  " 
   ) .25صـ" ( ن شكل اجلسم املصبوب يتحدد بشكل جتويف القالب إجتمده ، وعلى ذلك ف

   :)م 2000(     ويف تعريف آخر للشيخ 
يـراد تـشكيل    ،  هي عملية تشكيل جسم معدين أو غري معدين وذلك بصهره وصبة يف قوالب                  " 

ويراعى يف املواد اليت تشكل ذه الطريقة        .حىت يربد فيأخذ بعد جتمده شكل القالب         اجلسم فيها وتركه  
على أن حتتفظ خبواصها الطبيعية وامليكانيكية بعد       ،  تكون سهلة االنصهار وذات شد سطحي ضئيل        أن  

   ) .93صـ" ( جتمدها 
  :سباكة املعادن بأا ) ت.  د( عرف بتراك     كما

   ) .17صـ" ( تشكيل املعادن وهي يف حالة السيولة     " 
   : بأا)ت .  د( عرفها اخلطيب     و
   ) .63صـ" ( عملية تشكيل املعادن املنصهرة باستخدام خاصية السيولة     " 

  
  :التعريف اإلجرائي     
أا عبارة عن تشكيل املعدن بصهره وصـبة يف قوالـب           ب تعريف سباكة املعادن     إىل الباحثة   ختلص     

 اجلـسم   ن شـكل  إل القالب بعد جتمده ، وعلى ذلك ف       خاصة مت تشكيلها من قبل ، فيأخذ املعدن شك        
  .القالب املصبوب يتحدد بشكل جتويف 

  
  

  :تقنيات 
   )88( آية }صنع اهللا الذي أتقن كل شيء  { :    قال تعاىل 

 م 1997اجلزائـري ،    " ( نعه صـنعاً    أي أوثق صنعه وأحكمه ، والصنع مصدر صنع الشيء يـص          " 
   ) . 47صـ
  الـسادس  ألبـن منظـور الطبعـة الرابعـة اجلـزء             معجم  لسان العرب    كما ورد معناها يف       

   :)ت .  د( عشر 
وتقن اسم رجل كان جييد الرمي يضرب به املثل ومل ....... رجل تقَن وتقن متقن لألشياء حاذق          " 

 أتقن فالن عملـه إذا    : ومنه يقال   . مبعىن أتقن الشيء من أحكمة      : وتأيت أيضاً   . يكن يسقط له سهم     
   ) .221صـ" ( أحكمه 
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  : )م 1973 (     وعرفت يف  املعجم اللغوي الد اخلامس عشر
 وتعين جمموع   techniqueك  يتقنية أو تقين وهي كلمة أصلها غري عريب أخذت من ترمجة تكن               " 

   ) .135صـ " (  بذاتهاً قائماًنتاج أي عمل فين أو صناعي حىت يصبح منهجاالعمليات اليت مير ا 
   : )ت .  د( وتعرفها املوسوعة العربية العاملية الطبعة الثانية     

التقنية مصطلح يشري إىل كل الطرق اليت يستخدمها الناس يف اختراعـام واكتـشافام لتلبيـة                    " 
   ) .69صـ". ( حاجام وإشباع رغبام ، ويسميه البعض التكنولوجيا 

  : )ت . د (     ويعرف الشال 
   ) . 282صـ" ( ي الطريقة املتبعة يف إخراج العمل الفين بأصول صناعية صحيحة ه    " 

  
  :التعريف اإلجرائي     
عبارة عن جمموعـة العمليـات واملهـارات والطـرق          بأا  تعرف الباحثة التقنيات تعريفاً إجرائياً          

  .نتاج العمل الفين اواألساليب اليت يتبعها الفنان يف 
  
  

  :نية  املشغولة املعد
  :التعريف اإلجرائي     

 واليت يـستطاع السباكة ، حدى تقنيات اعدن ، املستخدم فيه   امل املنفذ يف     هي عبارة عن العمل الفين      
الفنية إىل جانب الوظيفة النفعية ، أو عمل أشياء هلـا أغـراض             و التأكيد على القيم اجلمالية      امن خالهل 

  . ألبعاد ، ومنها املسطحة ثنائية األبعاد مجالية حبته ، فمنها اسمة ثالثية ا
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  )أدبيات الدراسة (
  

   الدراسات السابقة: ًأوال 
  اإلطار النظري: ًثانيا 
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   :  ومهاا ميتناول هذا الفصل من البحث قسمني مهمني للدراسة ال ميكن االستغناء عنه
السابقة واملرتبطة  العلمية  على الدراسات والبحوث    ويشتمل   /سابقة   بعنوان الدراسات ال   القسم األول 

 لكـل دراسـة     الًض هذا القسم من البحث ملخصاً مفص      حيث يعر  ،احلايل  البحث  جوانب  مبوضوع  
 هدراسالدى ارتباطها واختالفها عن     تناولتها الباحثة يتبعه تعليق على كل دراسة من حيث االستفادة  وم           

  . احلالية 
  
 ثالثة مباحـث     ويشتمل على  /قسم الثاين من هذا الفصل فهو اخلاص باإلطار النظري للبحث           ال  أما

  : أساسية وهي كالتايل 
 ، واخلـواص    إلقاء الضوء على مفهوم املعادن وذكر نبذة تارخيية عن اكتشاف املعادن           /املبحث األول   

 احلـايل   ك اليت ـم البحـث     سبائالرف على   التوسع  بالتع   ، ومن مث ذكر أنواع املعادن و        هلا الطبيعية
  .كسبائك النحاس 

  
 إختيار السبيكة املعدنية املناسبة لتنفيـذ األعمـال         إلقاء الضوء على خصائص ومعايري      /املبحث الثاين   
، مبتدئـة باحلـضارة     التارخييـة    ومن مث ذكر مراحل تطور سباكة املعادن عرب العصور           ،الفنية املعدنية   

ضارة اإلغريق والرومان ، مث حبضارة الشرق األقصى يف الصني ، مث حبضارة غرب              حباملصرية القدمية ، مث     
  .  إىل عصر النهضة يا ، مث احلضارة اإلسالمية منتقلهأفريق

  
 اسـتخدام  جمموعة التقنيات املتبعة يف سباكة وصب املعادن ، واليت ميكن             أوالً  ويضم /املبحث الثالث   

 الرمل ، وسباكة الشمع املفقـود        كسباكة )الربونزية  ( ي املعدنية   لتشكيل ا أعمال الفن حداها يف تنفيذ    ا
    .وسباكة الكساء ، وسباكة الضغط ، والطرد املركزي ، مث الترسيب الكهربائي 

  
وسباكة الشمع   سباكة الرمل    ، وهي تقنيتا   تقنيتني من جمموعة التقنيات السابقة       اختارت الباحثة     وقد  
   .نها يف تنفيذ املشغولة املعدنية معطياا واالستفادة معلى بتوسع للتعرف املفقود 

زمة إلاء العمل املسبوك ابتـداء بقطـع القنـوات إىل           أل    كما ضم هذا املبحث أهم اإلجراءات ال      
تباعها واألخذ ا عنـد  االواجب  ومن مث ذكر أهم وسائل األمن والسالمة  ،املعاجلات اللونية وامللمسية    

  .لتقنيات التعامل مع تلك ا
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  الدراسات السابقة / ًأوال
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  : متهيد
 هذا اجلزء من البحث ملخصاً لبعض الدراسات والبحوث السابقة واملرتبطة مبوضوع الدراسـة              عرضي

  :احلالية ومبجاهلا ، وستتناوهلا الباحثة يف هذا اجلزء من البحث مرتبة ترتيباًَ زمنياً كالتايل 
القيم التشكيلية يف النحـت  " بعنوان )  م 1980( راسة مقدمة من الباحث حامد جربيل سعد      د -1

  .كلية الفنون اجلميلة باإلسكندرية  _جامعة حلوان . رسالة ماجستري   ."باملعادن 
 بـاأللواح التشكيل  " بعنوان  ) م  1986(  دراسة قامت ا الباحثة نادية حممد عبد اللطيف جاد           -2

 .باإلسكندرية  كلية الفنون اجلميلة_ جامعة حلوان . رسالة دكتوراه . "  النحت املعدنية يف
يات اللونية للمينا كمدخل    املعط" بعنوان  ) م  1990( دراسة قامت ا الباحثة زينب أمحد منصور         -3

 .ية الفنية  كلية الترب_جامعة حلوان . رسالة ماجستري  . "املشغولة املعدنية ملعلم التربية الفنية  إلثراء
تطور تقنيـة سـباكة     " بعنوان  ) م  1998(  دراسة قام ا الباحث كرمي حممد عبد املعتال قدال           -4

 جامعـة   _كلية الفنـون اجلميلـة      . رسالة ماجستري    . "املعادن يف فن النحت وأثره على التشكيل        
  .اإلسكندرية 

تقنيات الطالء والتشكيل    " عنوانب) م  2000(  دراسة قامت ا الباحثة مىن فؤاد إمساعيل حسن          -5
 جامعـة   –كلية الفنون اجلميلة    . رسالة ماجستري    . "بالترسيب الكهربائي واستخدامه يف فن النحت       

  .اإلسكندرية 
  

 عن كل دراسة من الدراسات السابقة ومن مث ذكر مـدى            اً موجز اًوستقدم الباحثة فيما يلي عرض        
      .فيما بينهما  واالختالف تشابه الذكر جوانبوأمهيتها للدراسة احلالية 

  
  

  "القيم التشكيلية يف النحت باملعادن " بعنوان )  م 1980( دراسة حامد جربيل سعد  ) 1( 
مع ا  اخلصائص واملميزات اخلاصة    ودن  اطبيعة املع ستهدف الباحث من خالل دراسته التعرف على        ا    

يف اال النحيت ، كالنحـاس والربونـز واأللومنيـوم          تركيزه على بعض املعادن اليت يكثر استخدامها        
كما أستهدف التعـرف     . خرىآل عن ا  منها إلظهار خصائصها الطبيعية اليت متيز كالً     ....... والذهب  

نـه تطـرق إىل   إإمكانيات التشكيل املعدين عرب التاريخ سواًء يف العصر القدمي أو احلديث ، حيث    على  
واليت ،  وتشكيلها   صور بغرض التعرف على طرق إنتاجها     عادن يف تلك الع   بعض النماذج املصنوعة من امل    

تكنولوجيـا  كما أستهدف التعرف علـى       .جديدة   الوقوف على أساليب تشكيلية   ميكن عن طريقها    
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 لتشكيل املعادن كالطرق والصب والسباكة واللحام ، ومن مث تناول           أساليباملعادن ، حيث تناول عدة      
كما ة اليت تؤكد على اإلمكانيات املتاح من خالهلا إنتاج األعمال النحتية باملعادن             بعض املعاجلات اللوني  

على مدى االرتباط والتشابه بني األعمال النحتية احلديثة والقدمية ، من خـالل دراسـة               أكد الباحث   
 معاصرين ومن مث قام بدراسة بعض النماذج ألعمال ثالثة فنانني         ،ج قدمية وحديثة خمتارة     مقارنة بني مناذ  

كما قام الباحث بعرض جتربته الشخصية ، اليت أكدت على أمهية التعـرف علـى بعـض اجلوانـب                   
 ترتبط وطبيعـة التـشكيل       ، واليت تتطلب خامة ذات مواصفات خاصة     ،  التكنولوجية اخلاصة بالتطبيق    

األعمـال  نتـاج   إدراك الفنان لكل طريقة من طرق التشكيل املستخدمة يف          إكذلك أمهية    املستخدم ، 
  .النحتية باملعادن 

  
  :أمهية هذه الدراسة بالنسبة للبحث احلايل 

    ترى الباحثة أن مدى االرتباط بني الدراسة السابقة والبحث احلايل يكمن يف خاصية البحـث مـن     
حيث أمهية التعرف على أساليب التشكيل عرب العصور ، كما أا تلقي الضوء للتعرف على اخلصائص                

 كـذلك تـرتبط معهـا يف        ،"الربونز  " اخلاصة بطبيعة املعادن وخصوصاً النحاس وسبائكه       واملميزات  
التعرض للتقنيات التكنولوجيا لتشكيل املعادن املتمثلة يف عمليات الصب والسباكة ومعاجلاا لـسطح             

  . بعض أعمال الفنانني بالدراسة والتحليل كما ترتبط من ناحية آخرى بتناوهلا ،املسبوكة 
  نوع معني من أنواع املعادن املـستخدمة يف التـشكيل          ب ختتصوختتلف عن الدراسة احلالية يف أا           
سـباكة  "  وهي التشكيل للمعادن    من تقنيات تني  ، وكذلك يف التركيز على تقني     ) النحاس وسبائكه   ( 

يث التنظيف  من ح _ املشغوالت املعدنية   _ واملعاجلات السطحية للمسبوكات    " والشمع املفقود    الرمل
والتلوين ، كما ختتلف عنها يف اجلزء التحليلي ألعمال بعض الفنانني العـرب             والصقل والطالء   والتلميع  

  .   واألجانب 
  
  

  " التشكيل باأللواح املعدنية يف النحت ) " م 1986( دراسة نادية حممد عبد اللطيف جاد  ) 2(    
 يفيد املتخصصني يف جمال الفن مـن      ما   ضوء على كل  خالل دراستها إلقاء ال    من   أستهدفت الباحثة     

حيث تطويع عمليات األداء التقين خلصائص املعادن يف تشكيل وطرق ووصل الرقائق املعدنية يف ضـوء                
 من هذه الدراسة التعرف على األساليب اليدوية املتوارثـة          كما أستهدفت  ,األساليب املتطورة واحلديثة    
تركيب البناء اهلندسي واخلـواص امليكانيكيـة للمعـادن         لالتعرف على ا  و ,يف تشكيل الرقائق املعدنية     

، كمـا    جمموعة من األعمال الفنية املصنوعة من احلديد         وحتليلالرئيسي يف مكوناا     نصراحلديدية والع 
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 س األكثر استخداماً يف األعمال الفنية مثل األملنيوم والنحا        النهديدية  احلملعادن غري   باالتعريف  هدف إىل   
عمال فنية متنوعة مصنوعة مـن األلـواح        ال قامت بتحليل جمموعة   ومن مث ........ والفضة والذهب   

  .ديدية من العصر اإلسالمي احلاملعدنية غري 
 لتشكيل املعدين عن طريق اإلفراد    عمليات ا     كما أستهدفت الباحثة من خالل الدراسة التعرف على         

طرق الوصل والتدعيم مث التعرف على   ،سية يف تنفيذ اسماتوفيه تتحقق االستفادة من األشكال اهلند    
على  ومن مث التعرف     ,يف الرقائق املعدنية ، ودورها يف إجناح التشكيل النحيت املنفذ من الرقائق املعدنية              

كيفيـة  ولتجهيز النهائي لألسطح املعدنيـة      وانية  رق تشكيل الرقائق واأللواح املعد    سائل وأدوات وط  و
لسطح وتنظيفه وتلميعه ومحايته من تأثري املناخ وإكسابه لوناً إجيابياً مع البعد اجلمايل والتعبريي              معاجلة ا 

 مث  , املراحل التنفيذية لتمثال احلريـة       ومن مث قامت الباحثة بتحليل     للجانب الوظيفي ،     اًباعتباره امتداد 
 الدراسة املستفيضة عن املعادن     عمال بينت من خالله مدى االستفادة من      جمموعة من األ   بتطبيقات   قامت

يف تنفيذ جمموعة من األعمال الفنية املختلفة من حيث أسـاليب           ،  وخواصها وطرق تشكيلها ووصلها     
  . كيل رقائق األلواح املعدنيةألداء املتطور يف تشللألطر البحثية التشكيل كنقطة تطبيق 

  
   :أمهية هذه الدراسة بالنسبة للبحث احلايل 

حثة أن ما يهمها من هذه الدراسة ويتفق مع الدراسة احلالية هو دراسة اخلواص امليكانيكية                   وترى البا 
 ا من حيث نـشأ    )النحاس  ( ديدية  احلكذلك ترتبط معها يف تطرقها للتعريف باملعادن غري         ،  للمعادن  

   املعدنيةسطح  ومن مث جتهيزها النهائي لألا وطرق تشكيلها واستخداماا ومميزاا وخواصهاواستخراجه
    أما الدراسة احلالية ختتلف عنها يف التعرف على اخلواص واملميزات للمعادن بصفة عامة سواًء مـن                

نـه  إ، حيـث     وئية أو احلرارية وخصوصاً النحاس    الناحية الفيزيائية أو الكيميائية أو امليكانيكية أو الض       
عـدن النحـاس    كمديدية  احلعادن غري   ملباختتلف عنها يف ختصيصها بالتعريف       مصب الدراسة ، كذلك   

 نبذة تارخيية عنه وعن سبائكه منذ نشأته إىل كيفية االستفادة منه يف تنفيذ املـشغوالت املعدنيـة                  فتقدم
  .بطريقة مجالية وفنية 

  
  
املعطيات اللونية للمينا كمدخل إلثراء املـشغولة       ) " م  1990(دراسة زينب أمحد منصور      ) 3(  

  "ربية الفنية املعدنية ملعلم الت
    دف هذه الدراسة إىل الكشف عن احللول اجلمالية والتقنية املتعلقة بتناول مينـا الـصياغة علـى                 
املشغوالت املعدنية ، إلجياد حلول مجالية مبتكرة يف املعاجلات اللونية باملينا ، على األسـطح املختلفـة                 
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 أساليب املعاجلات اللونية الكيميائية وغري      للمشغوالت املعدنية ، حيث تعرضت الباحثة إىل دراسة بعض        
كما تناولت هذه الدراسة تتبع مراحل تطور مينا الصياغة عـرب           . كيميائية ألسطح املشغوالت املعدنية     ال

 من حيـث كيفيـة      بتناوهلامينا الصياغة وأهم التقنيات املتعلقة      ن مث تطرقت لعرض أنواع       وم ،العصور  
 كما أكـدت    .املشغوالت املعدنية ، حسباً لنوعية املعادن املضافة إليها         حتضريها ، ومن مث تطبيقها على       

رتبط ا من مجاليات ، وذلـك       االدراسة على مدى الصلة بني تطبيق املينا على املشغوالت املعدنية وما            
من خالل حتليل جمموعة خمتارة من األعمال الفنية لبعض الفنانني الذين تناولوا املينا علـى مـشغوالم                 

  .املعدنية 
وبناًء على ذلك  قامت الباحثة بإنتاج جمموعة من األعمال الفنية اليت أمثرت خالهلا بعض احللـول                     

اجلمالية والتقنية اليت مت رصدها خالل الدراسة النظرية ، باإلضافة إىل بعض احللول اليت مت التوصل إليها                 
  . النتائج والتوصيات املقترحة  عرضها مع إبراز أهممث ,من خالل املمارسات التجريبية 

  
  :أمهية هذه الدراسة للبحث احلايل 

    تكمن أمهية هذه الدراسة للبحث احلايل يف مدى ارتباطها باملعاجلات اللونية للمعدن سواًء بـالطرق               
، وذلك مبا أوضـحته يف اإلطـار         ألسطح املعدنية للمشغوالت الفنية   على ا كيميائية  الالكيميائية أوغري   

  .من ذكر بعض التركيبات ختتص بتلوين املعادن ري النظ
 إضافةً إىل    ، عملية الطرق تطبيق  بكيميائية  الخيتلف البحث احلايل عنها بتطبيق املعاجلات اللونية غري         و    

وبتطبيق معاجلات سـطحيه     كيمائيةالطرق الكيميائية أو غري      سواًء بال  _الباتينة  _ عرض طرق التلوين    
  .ميع والترسيب الكهربائي آخرى كالصقل والتل

      
  
تطور تقنية سباكة املعادن يف فن النحـت        ) " م  1998( دراسة كرمي حممد عبد املعتال قدال        ) 4( 

  "وأثره على التشكيل 
بصفة عامة ، وسـبائك الربونـز       وسبائكها    املعادن     كان هدف هذه الدراسة السعي وراء اكتشاف      

والتعرف على األسس التقنيـة     , ، وتتبع مراحل إنتاج املسبوكات      بصفة خاصة خالل العصور املختلفة      
كمـا    )سباكة الكـساء   سباكة الطرد املركزي ،   ،   سباكة الرمل  , سباكة الشمع املفقود  ( لسباكتها  

ث التنظيف وقطع املـصبات وإعـادة       تشطيب املسبوكات من حي   أستهدف إىل التعرف على أساليب      
املنهج التحليلي يف دراسة     أستخدام الباحث    وقد .وفنياً  فها تشكيلياً   توظي و , سبوكاتملا تلوينتذهيب و 

لـسباكة  قام بإجراء عدة جتارب     كما    ,تطبيقات من أعمال الفنانني لبيان خصائص تقنية تلك األعمال        
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على معرفة الطرق املـستخدمة يف      مناذج فنية نفذة خبامة اجلبس وآخرى بالشمع حيث أسفرت النتائج           
 ، ومعرفة أنواع املعـادن      خدامها بطرق حديثة  ت واس األعمال النحتية يف احلضارات القدمية    تقنية سباكة   

والسبائك املستخدمة يف فن النحت وأنواع القوالب املستخدمة لتنفيذ النسخة الشمعية ومكوناا وطرق             
للسباكة كما تعرف من خالله على أنواع الرمل املستخدم          ,تنفيذها وكيفية حتميص القوالب الشمعية      

والتعرف على تقنيات سباكة الطرد املركزي وأنواعها ، كما أسـتنتج           , وكيفية أعداد النموذج الرملي     
    .) سباكة املعادن ( أن سباكة الكساء تعترب تقنية حديثة يف جمال النحت 

  
  :أمهية هذه الدراسة للبحث احلايل 

ائها الضوء على تطور تقنيات سباكة املعـادن         أمهية هذه الدراسة بالنسبة للبحث احلايل يف إلق        ظهر   ت
ا تعترب مصدراً مهماً مبا أوضحت من طـرق وأسـاليب           إ كما   ،وخصوصاً الربونز على مر العصور      

 الباحثة كـثرياً  تكذلك استفاد  ،بالشرح والتوضيح"  وسباكة الرمل, الشمع املفقود   "سباكة املعادن   
   . فنية املعدنية يف إخراج املشغوالت السطحأل النهائية لها فيما يتعلق بالتشطيباتمن

يف اهتمام البحث احلايل بدراسة تقنيات نوعني        يظهر    أما من حيث االختالف عنها والدراسة احلالية        
من أنواع السباكة وهي سباكة الرمل ، وسباكة الشمع املفقود ، واالستفادة مـن معطياـا ومـن مث                 

ختتلف عنها يف    ، كذلك    لتنفيذ املشغوالت املعدنية بطريقة مجالية مبتكرة     عادن  املتوظيفها يف جمال أشغال     
   .  تطبيق عملية الصقل والتلميع والترسيب الكهربائي

     
  

تقنيات الطالء والتـشكيل بالترسـيب      ) " م  2000( دراسة مىن فؤاد إمساعيل حسن       ) 5(     
  "الكهربائي واستخدامه يف فن النحت 

التعرف على أساليب جديدة يف جمال التشكيل باملعادن من خالل توظيف عملية            ىل  إ    هدفت الدراسة   
 جلات السطحية وامللمسية واللونية   الكهربائي للتشكيل النحيت من حيث البناء واملعا        )الطالء  (الترسيب

تقنية  التعرف على تاريخ تطور واستخدام والتشكيل بالترسيب الكهريب وتأثري هذه ال           وهدفة الدراسة إىل  
 ، واملـواد    على الفن النحيت ، باإلضافة إىل التعرف على النظريات العلمية اخلاصة بالترسيب الكهـريب             

اء  سـو   ،  مث الوقوف على طرق التغطية املختلفة باملعـادن        ,الترسيب الكهريب    املستخدمة يف عمليات  
 املستخدمة يف التشكيل    التقنياتكما أستهدف من خالله التعرف على       , كانت تغطية حرارية أو مائية      

 بواسـطة عمليـات     وطرق يئة األسطح الستقبال املعادن    أنواع القوالب املستخدمة  الكهريب من حيث    
النحتية مـن حيـث الـصقل       املعاجلات النهائية ألسطح األعمال     مث التعرف على    , الترسيب الكهريب   
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 عليها عمليات الترسـيب     تقليت طب اائص اجلمالية لألعمال املنفذة ،      على اخلص  الوقوف   مت, والتلوين  
وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج أمهها متتع أسطح األعمال اليت مت طالئها أو تـشكيلها                 . الكهريب

بالترسيب الكهربائي بطبقة صلبة قوية متكنها من البقاء يف احليز اخلارجي ، كما نه ميكـن الترسـيب                  
ويل أستر أو السليكون ، كما نتج عن هذه الدراسـة           بسهوله على القوالب املصنوعة من الشمع أو الب       

أمكانية حتكم الفنان بسمك طبقة الطالء ودرجة نعومتها ولوا ، إضافة إىل أن املعدن املرسب حيـتفظ                 
  .جبميع خصائصة الطبيعية ودرجة نقائه وملعانه 

  
  :أمهية هذه الدراسة للبحث احلايل 

 يف إلقاء الضوء على مدى إمكانيات الترسيب الكهـريب يف               تكمن أمهية هذه الدراسة للبحث احلايل     
طبقة وطرق يئة األسطح الستقبال      ،    أو أكثر من الطالء املعدين     بطبقةاألسطح املعدنية   ) طالء  ( تغطية  
 تركيبـات    ذكر يفتلك الدراسة   إضافةً إىل اإلستفادة من      ،    بواسطة عمليات الترسيب الكهريب    املعدن

  . واملعاجلات النهائية ألسطح األعمال النحتية من حيث الصقل والتلوين , ءحماليل أحواض الطال
ا تتناول أساليب تنفيذية باستخدام تقنية السباكة سـواًء سـباكة           إ يف    احلايل عن البحث  وختتلف      

 كذلك يف تطبيق معاجلات سطحية آخرى علـى العمـل           الرمل أو الشمع املفقود يف تنفيذ العمل الفين       
   .نزيالربو

  
  

  :تعقيب 
من خالل أستعراض الباحثة للدراسات السابقة واملرتبطة بالبحث يف تقنيات سباكة املعـادن ومـا                   

  : يتبعها من معطيات واألستفادة منها يف تنفيذ املشغولة املعدنية مت أستنتاج مايلي 
حيث أن كل دراسة        أشتملت كل دراسة من الدراسات السابقة على جزئية مهمة للبحث احلايل ،             

مت أستعراضها تناولت جمال من جماالت البحث أو أرتكزت على نقطة أو تقنية أو آحـدى املعاجلـات                  
املستخدمة يف البحث واليت حددت مسبقاً يف منهج البحث وإجراءاته فجاءت دراسة حامد جربيل سعد               

أما دراسـة   , ة الربونز   بالبحث عن أساليب التشكيل عرب العصور وذكر أهم مميزات خام         ) م  1980( 
أهتمت بالبحث يف خواص املعادن ومميزاا وطرق تشكيلها والتجهيـز          ) م  1986( نادية حممد جاد    

بالبحث يف املعاجلـات    ) م  1990( النهائي لالسطح املعدنية ، كما جاءت دراسة زينب أمحد منصور           
   أمـا دراسـة كـرمي حممـد قـدال            كان بالطرق الكيميائية أو غري الكيميائية ،       اللونية للمعدن سواء  

فأهتمت بإلقاء الضوء على تطور تقنيات سباكة املعادن عرب العصور ، كما أا جـاءت               ) م  1998( 
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بالبحث الدقيق يف تقنيات السباكة وما يتبعها من معطيات خاصة بتقنيتني سباكة الرمل والشمع املفقود               
 وأخرياً أهتمت دراسة مـىن      ,املعدنية  ئية لألسطح   كما أهتمت تلك الدراسة مبا يتعلق بالتشطيبات النها       

بتقنيات الطالء والترسيب الكهربائي على سطح املشغولة املعدنية حيث يعترب          ) م  2000( فؤاد حسن   
  . دى املعاجلات املستخدمة على سطح العمل املسبوك حذلك أ

عـادن غـري احلديديـة          وخيتلف البحث احلايل عن مجيع تلك الدراسات السابقة يف أختصاصة بامل          
مـا   ، حيث ركز البحث على خامة الربونز وتاريخ أكتشافها و          )الربونز   ( وخصوصاً النحاس وسبائكة  

كذلك أهتم البحث بالتركيز على تقنيتني من تقنيـات سـباكة           . يتبعها من خواص ومميزات خاصة به       
بعها من معطيات خاصة ا ، كمـا        املعادن وهي تقنية سباكة الرمل وتقنية سباكة الشمع املفقود وما يت          

أهتم بالبحث عن معاجلات سطحية خمتلفة ومتنوعة طبقت على مناذج التجربة التطبيقية اليت أجريت من               
الطـرق ، وامللمـس ، والـصقل        ( قبل الباحثة وذلك بعد سباكتها واليت متثلت يف عدة معاجلات هي            

كما أختلف البحث عن تلك     ) . واحلفر باألمحاض   والتلميع ، والطالء بالترسيب الكهربائي ، واللون ،         
 ، جياكومييت ، باولوزي     برانكوزي ، هنري مور   ( ني أجانب وهم    لدراسات بتحليل عشرة أعمال لفنان    ا

سامي حممد ، ضياء عزيز ضياء ، حامد جربيل سعد ، جواد            ( ني عرب وهم    انوفن)  بومودورو   ، سيزار 
ك الدراسات السابقة بتطبيق سبعة عشر جتربة قامت بتنفيذها         إضافةً إىل أختالف البحث عن تل     ) سليم  

الباحثة فطبقت مخسة جتارب بتقنية سباكة الرمل وإثنا عشر جتربة بتقنية سباكة الشمع املفقود حيـث                
  . أحريت املعاجلات املختلفة على جتارب تلك التقنيتني 
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  اإلطار النظري / ًثانيا
  
  

  املعادن
  :وهي   الضوء عليها من ثالثة مباحثوسيتم إلقاء

   املبحث األول 
 .مفهوم املعادن  •
  .تارخيية عن اكتشاف املعادن نبذة  •
  .اخلواص الطبيعية للمعادن  •
  .أنواع املعادن  •
 .سبائك النحاس  •

   املبحث الثاين          
  .خصائص ومعايري إختيار السبيكة املعدنية  •
 .مراحل تطور سباكة املعادن  •

  املبحث الثالث          
 .األدوات واملعدات املستخدمة يف تقنيات السباكة  •
  .أنواع تقنيات سباكة املعادن  •
  . الالزمة إلاء العمل املسبوك املعاجلات •
 .أسباب عيوب املسبوكات وطرق عالجها  •
 .معاجلة وإصالح عيوب السباكة  •
 .املعاجلات اللونية وامللمسية لألعمال الربونزية املسبوكة  •
 .جراءات األمن والسالمة إ •
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  :املبحث األول 
 مغهوم املعادن •

   تارخيية عن اكتشاف املعادن نبذة •
  لمعادن لاخلواص الطبيعية  •
  أنواع املعادن  •
   سبائك النحاس  •
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  مفهوم املعادن  •
 تتكون يف   عبارة عن عناصر أو مركبات كيميائية ثابتة       " أن املعادن هي  ) م  2001( ذكر العمري       

وكذلك هلا تركيـب كيميـائي وصـفات     . الطبيعة وهي مواد غري عضوية ، وهلا شكل بلوري معني           
مادة صلبه متجانسة تكونت     " بأنهاملعدن   فعرف   )م  1961(  أما حلمي    .) 18صـ" ( فيزيائية ثابتة   

   ) .12صـ" ( بفعل عوامل طبيعية غري عضوية وله تركيب كيميائي حمدود ونظام بلوري مميز 
كالـذهب  (  تلك العناصر واملركبات الكيميائية املوجودة أصالً يف الطبيعة          بأنهاملعادن   وتعرف الباحثة 

يميائية الفيزيائية والك (  منها مواصفات خاصة ا      واليت لكلٍ .... ) الفضة والنحاس والقصدير واحلديد     و
ني أو أكثر مع بعضها البعض يف صورة         خبلط مركب  اوميكن حتسني خواصه   ) ....واحلرارية وامليكانيكية   

  .  سبائكية 
  
  

    تارخيية عن اكتشاف املعادننبذة •
 فبنظرة إىل احلـضارات     ,تشكل عملية استخراج املعادن عصب التطور البشري منذ أقدم العصور               
  ة علـى سـطح األرض منـذ أقـدم          ن املعادن هي السجل احلافل ملعرفة تاريخ البشري       إ نالحظ   هبراالغ
ن املعادن هي أساس املوارد اليت تتكون منها صخور القشرة األرضية ، بصورة طبيعية              إ حيث   ، صورالع

رتبط تـاريخ اإلنـسان     ا ونظراً ألمهية املعادن وما هلا من دور فعال على تطور حياة الشعوب ،               ,أولية  
  .بأمساء املعادن اليت مت اكتشافها يف تلك العصور 

ف من السنني اليت مضت ، ومنذ ذلك التـاريخ واملعـادن            اآلملعدنية إىل    الثروات ا  ويرجع استغالل     
ستخدم اإلنسان موارد أولية غري     ابحلول العصر احلجري    ف ,تسهم بنصيب وافر يف بناء حضارة اإلنسان        

 ستغاللا) م 1961(  ويؤكد حلمي ,خرى أ من أسلحة وأدوات وأغراض   هفلزية يف صنع ما احتاج إلي     
 حيث تعترب صناعة الطوب أول      ،درجة كبرية يف صناعة الفخار ، مث يف صناعة الطوب           لطني ب لاإلنسان  

 والطوب بكميات كبرية عنـد البـابليني      صناعة قام ا اإلنسان ، فلقد استخدمت ألواح الطني والقار           
 ذلك   وأكرب دليل على   , ومن مث استخدموا احلجارة يف البناء        ،م ومدم   آوقدماء املصريني يف بناء منش    
ثبات هـذه الـصناعة املعدنيـة        ا  أكرب شاهد على   وهو قبل امليالد    2925بنائهم لألهرامات منذ سنة     

  ومن مث استخدمت على نطاق واسع ، وما يزال اسـتخدامها حـىت             . الضخمة اليت أقيمت حني ذاك      
  . اآلن
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 3000منذ  ن الظروف يف ذلك الوقت ساعدت على اكتشاف أول فلز           أ أمجع املؤرخون على     وقد    
سنة قبل امليالد يف احلضارة املصرية القدمية ، حيث مت اكتشاف الذهب ، فكان ذلك بداية النفتاح عصر             

  . عندما استخدم النحاس يف استخالص اللون األخضر الستخدامه يف طالء الذهب  ،املعادن
طريـق خاماتـه    ن قدماء املصريني متكنوا من التعرف على النحاس عن          إ) م  1998(     وذكر قدال   

  واألزوريـت  ،   ) Chrysocolla( والكريزوكـوال   ،   ) Malachite( األولية وهي املالخيت    
 )Azurite (                وهي اليت يطلق عليها معادن النحاس األخضر واألزرق ، املـستخدمة يف أغـراض ،

حيث يتميز بعض األدوات املتعددة األغراض ،  و األسلحة واآلالت  تنع فمن النحاس ص   ,الطالء والزينة   
 لذا عرف ذلك العصر الذي اكتـشف  ،فريدة    من املعادن األخرى خبصائص ومميزات     هالنحاس عن غري  

  .فيه النحاس بالعصر النحاسي 
   

 وقدماء املصرين من صهره مع النحاس لتحـسني             وعند اكتشاف القصدير يف الصني متكن الصينيون      
 نـه إاألمـم إذ  لقصدير نقطة حتول عظيمة يف تاريخ   ا  هلذا يعترب  ,اصه حيث نتج عنه سبائك الربونز       خو

 ومن مث متكنوا من سبك عناصـر معدنيـة          , نسبة لسبائك الربنز     عرف ذلك العصر بالعصر الربونزي    
 فسمي الربونز باسم املعدن املـضاف        إخل ،  ---لفسفور أو النيكل أو األلومنيوم      آخرى مع النحاس كا   

  . ملضاف ضئيلة إىل النحاس مهما كانت نسبة املعدن ا
ن درجـة   إ كمـا    ,وقد أثبتت األدوات الربونزية أا أفضل من األدوات النحاسية وأكثرها فعالية                

 وعندما ذادت معرفة اإلنـسان باملعـادن والـصخور وكيفيـة            ,انصهار الربونز أقل منها يف النحاس       
 وكما أشـارت الدراسـات      , نتقل من العصر الربونزي إىل العصر احلديدي      ااستخراجها واستغالهلا ،    

امليالد بدأ اإلنسان يستخلص احلديد من الطبيعة        قبل 1500 يف عام    انه) " م  1983( وأكد دكروب   
   ) .275صـ" ( مشرياً إىل بداية ظهور عصر جديد وهو العصر احلديدي 

  
  ى  الفضل األكرب يف توسيع سلطة اإلنـسان علـى قـو           شاف املعادن وخاصة احلديد كان له     اكت    ف

نتـاج  إالطبيعة ، فكانت املعادن وخاصةً النحاس واحلديد يعمالن على خدمة اإلنسان ، فكلما توسـع      
 املعادن وكيفية استعماهلا عامل     إضافةً إىل أن التطور يف استخراج     . نتاج احلديد والصلب    ازداد  االنحاس  

 رتفع مـستوى اإلنتـاج     ا  يف رفع املستوى االقتصادي واملعيشي ، إذ كلما حتسنت وسائل اإلنتاج           هام
 تنوع حاجاته    واتمع لتلك املعادن ، وازداد     زداد استهالك الفرد  ارتفع مستواه املعيشي    اكلما  نفسه ، و  

  .للمعادن اليت يستعملها 
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ن املعادن أصبحت اليوم من أكثر املوارد األولية استعماال يف شـىت            إ) م  1983(     ويؤكد دكروب   
 باستخدامها يف صناعة وبنـاء      , تدخل بطريقة أو بأخرى يف خدمة اإلنسان         جماالت احلياة ، حيث أا    

   .رتلية ، أو أغراض الزينة والتحف أو صناعة العدد واألدوات امل ،املنشأت ، ووسائل املواصالت
  
  

   لمعادنلاخلواص الطبيعية  •
عض اخلواص  بعض ، حيث يتميز كل معدن عن اآلخر بب         نوعية وخواص املعادن بعضها عن           ختتلف

ختالف الكثافة حيث ذكر    االيت من خالهلا ميكن التعرف على نوعية املعدن ، ك          والصفات اخلاصة به ،   
ن كثافة بعضها ثقيل كالنحاس والرصاص والبوتاسيوم والكالـسيوم وبعـضها           ا) " م  2001( السيد  

الذهب والبالتني  خفيف كالزئبق حيث يطفو فوق سطح املاء وبعض املعادن يقاوم التآكل باألمحاض ك            
   ) .13صـ" ( والفضة والبعض يذوب فيها كالنحاس واحلديد 

ت من الضغوط اخلارجيـة كالـصدمات           إضافةً إىل اختالفها يف القدرة والقوة على حتمل اإلجهادا        
ل واالحنناء ، وااللتواء ، واملتانة ، والصالدة ، واملرونة ، واملطاطية ، والطروقية ، واملغنطـة ، والتوصـي                  

 ، والـصدأ  نعكاس الضوء ، واللون ، والتأكسد        ، وإمكانية التشكيل ، وإ     راحلراري ، ودرجة االنصها   
 قابليـة   وأمجع الباحثون على أن غالبية املعادن تشترك يف صفة واحدة مميزة وهي           . وامللمس ، والرائحة    

  . ه الصفة هي أساس البحث القائم ذ وهاملعادن للصهر والتشكيل
ن هذه اخلواص الطبيعية املتمثلة يف املعادن واليت ختتلف من معدن إىل آخـر علـى                أالذكر  واجلدير ب     

 إختيار الفنان التشكيلي للمعدن على حسب       يتم وفقها حسب تركيبة كل معدن تركيباً كيميائياً وذرياً        
  . اخلواص املناسبة لتشكيل اخلامة وطبيعتها 

  .ية وامليكانيكية املتمثلة للمعادن عامة وفيما يلي يتم التعرض ألهم اخلواص الفيزيائ
   

   : Physlcal propertiesاخلواص الفيزيائية  -1
ا مجيع الصفات اليت تتصف ا املعادن شاملة الكثافـة ، ودرجـة             إب) م  1973(     عرفها الصباغ   

 واإلنعكـاس ، والصدأ ، واللـون ،       نصهار ، وامليوعة ، والتوصيل احلراري والكهربائي ، واملغنطة          الا
  . إخل ---والرائحة وامللمس ، 

  
  :     وفيما يلي يتم التعرف على بعض تلك الصفات اليت منا يف جمال البحث احلايل 
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   : Specific Gravityالكثافة  -أ
أن كثافـة املعـدن     ) م  2000(  الشيخ   ذكر    تعد الكثافة من الصفات املهمة واملميزة للمعدن ، وي        

 آخر ، وال يتم حتديد الثقل النوعي للمعدن إال إذا مت التأكد من نقـاوة املعـدن                  ختتلف من معدن إىل   
  . ويتم حساب الكثافة ملعدن ما إىل كثافة املاء ، من الشوائب هوخلو

  
   :Melting Point  درجة االنصهار -ب

إن ) م  2001( وذكـر الـسيد     ,     وهي من الصفات اهلامة اليت يتم عن طريقها التمييز بني املعادن            
 بـسهولة تـسمح بـدمج       ∗بة إىل السائلة  درجة االنصهار هي الدرجة اليت يتم عندها حتويل املادة الصل         

  .وتشكيلها وصبها معدنني أو أكثر لتكوين السبائك ، 
  
   :Fluidity امليوعة -ج

ة ، والـيت     واالنسياب عند درجة احلرارة العالي     ها قابلية املعدن للسيول   إب) م  2000(     عرفها الشيخ   
ر كل ما يف    ن ذلك يعمل على إظها    أتساعد بدورها على ملء قوالب السباكة متاماً باملعدن السائل ، إذ            

  .عملية التجمد القالب من تفاصيل عقب 
  
   :Touch امللمس -د

ن مالمـس املعـدن     إ ) م  1980(  ذكر سعد    يتم حتديد نوعية املعدن عن طريق ملمسه ، حيث            
 فهناك معادن تتميز بأسطحها الناعمـة املـصقولة         , آخر تبعاً لتركيبة كل معدن       ختتلف من معدن إىل   

 هلا ملمس خشن لكرب حجم ذراا كالرصاص        ىخرأكالنحاس والربونز ، واأللومنيوم ، وهناك معادن        
.  
  
   :  Color اللون -هـ

 سريعاً مبجرد النظر إليهـا    عادن      اللون من الصفات احلسية اهلامة والظاهرة اليت ميكن مالحظتها يف امل          
  ن درجة نصوع أو شدة لون املعدن ختتلـف منـه إىل       إوقد يشترك أكثر من معدن يف اللون الواحد إال          

  ن اللون يساعد على التعرف على تأثري درجـة احلـرارة علـى             إ) " م  2001(  ويؤكد السيد    ,آخر  
   ) .21صـ" ( واناً متعددة  كذلك فإن األمحاض ميكنها أيضاً أن تكسب املعادن أل–املعادن 

                                                 
 .ختتلف درجة إنصهار كل معدن عن اآلخر حبسب نوع املعدن  ∗
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ر وهذا بدوره حيـاط بالكربونـات       ويزداد مسك هذه الطبقة من األكسيد مكوناً لوناً أمح
تكـون   ) Azurite( أو زرقـاء     ) Malachite( القاعدية اليت تكون طبقة خضراء      

غالفاً واقيـاً للمعـدن مـن       ) هذه الطبقة   ( ثابتة عند عدم وجود كلوريد النحاس وتعترب        
فنجه ون هذه الكربونات طبقة كبرية تكون مبثابة إس       ولكن عندما تكّ  . التأكسدات املستمرة   

ويف حاالت وجود أكثر من فلز واحد مثل        . طوبة واألمالح الذائبة يف التربة      المتصاص الر 
يكون أكثر تعقيداً يف التكـوين       ) Incrustation( فإن الصدأ    ) Bronze( الربونز  

ويف بعض احلاالت جند يف الربونز بقعاً       . والتركيب ، ألنه أكثر احتواًء لألمالح وامتصاصها        
كون على شكل مسحوق وأحياناً نرى جيوباً داخل املعدن تستمر للـداخل            تة  خضراء فاحت 

 بوجود الرطوبة وهلا ملمس مشعي وتكون بيضاء أو رصاصية وهذا هو كلوريد النحاسـوز              
نه يصبح هشاً من الداخل جيعله قابالً       اوإذا تعرض العمل الربونزي للرطوبة لفترة طويلة ف       _ 

  ) . 43 ، 44القيسي ، صـ (لربونزوهذا ما يدعى مبرض ا_للتحطم 

  
  :  انعكاس الضوء -و

 املختلفـة التفريق بـني املعـادن      لصفات اهلامة اليت عن طريقها يتم       ن ظاهرة انعكاس الضوء من ا     إ    
 أن ذلك االنعكاس يتوقف على نوع وطبيعـة         )م  1980( يف سعد   ض وي ,واملتشاة يف اللون الواحد     

 كما تعترب هذه الصفة من الصفات اليت        ،ودرجة امتصاص املعدن له      ،   هعلياملعدن ونسبة الضوء الساقط     
  .نتباه الفنان وجذبته للمعادن الفتت 

  
   :Tarnish الصدأ -ي

ن الصدأ يتكون عند تعرض املعادن للعوامل اجلوية املختلفة ، وذلك  نتيجة حتلل              إن على   و   أمجع الباحث 
   ويـضيف سـعد   ,بعض الشيء عن لوا الطبيعـي  الطبقات اخلارجية للمعدن حىت تبدو بلون خمتلف        

يف خاصية واحـدة    ) فيما عدا املعادن الثمينة كالذهب والفضة       ( تشترك مجيع املعادن    ) " م  1980( 
   ) . 42صـ" ( وهي قابليتها للصدأ بدرجة أكرب من قابلية النحاس 

عـادن كاحلديـد    ن بعض امل  إعلى  ) م  1998( وقدال  ) م  1981( القيسي  باهرة   تشار    كما أ 
والصلب والزنك واأللومنيوم والربونز تتأكسد بسرعة وتغطي سطحها طبقة من الصدأ عند تعرضـها              

ن طبقة الصدأ يف الربونز تتكون نتيجة تكـون         أ )م  1981 (  القيسي  باهرة وتضيف. للعوامل اجلوية   
  طبقة من أكسيد النحاسوز على سطح املعدن
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النحاس البالتني ـ الذهب ـ الفضة ـ    : املعادن على حسب مقاومتها للصدأ والتآكل وفيما يلي ذكر 
  . الرصاص ـ األلومنيوم  ـ القصدير ـ الزنك ـ احلديد ـ 
   : Mechanical Properties اخلواص امليكانيكية -2

  للمـواد  من اخلواص اهلندسية  " ا  ف معجم مصطلحات تشكيل املعادن اخلواص امليكانيكية بأ           عر
   ) .93صـ" ( وهي اخلواص اليت تتعلق بسلوك املادة عند تعريضها لألمحال املؤثرة 

نفعـاالت  اليف كون اخلواص امليكانيكية تغريات ناجتة عن ا       ) م  1973( وتتفق الباحثة مع الصباغ         
يكانيكية من أهـم     وتعترب اخلواص امل   ,واالجهادات املؤثرة على املعادن سواًء أثناء التشغيل أو التشكيل          

اخلواص اخلاصة باملعادن ، نظراً الن هذه اخلواص تعطي صورة تكاد تكون شاملة عن املعدن ومـدى                 
 وتتمثل أهم اخلـواص امليكانيكيـة يف اإلجهـاد          ,إمكانية تشكيلة يف الظروف املختلفة أثناء التشكيل        

  . إخل ---والطرق ة السحب واالنفعال واملرونة واللدونة واملقاومة والصالدة والصالبة وقابلي
  :ذكر أهم الصفات امليكانيكية واليت منا يف جمال البحث احلايل وهي لوفيما يلي يتم التعرض     

  
   : Plasticity اللدونة -أ

قابلية املعدن للتشكيل بتأثري االجهادات تشكيالً دائماً دون        ) " م  1973(     وهي كما عرفها الصباغ     
   ) .100صـ" ( صلي بعد زوال اجلهد عودته إىل شكله األ

  
   :Hardness الصالدة -ب

وصالدة املعدن ختتلف من معـدن      . ∗مة اخلدش والطرق والثين والتغلغل        وهي قدرة املعدن على مقاو    
  . خر وفقاً لقوة الضغط املبذول عليه وقوة متاسك جزيئاته آل

 التني ـ النيكـل  احلديـد ـ الـب   : ة وهي     وفيما يلي عرض املعادن األكثر صالدة إىل األقل صالد
  . ـ الفضة ـ الذهب ـ األلومنيوم ـ القصدير ـ الرصاص النحاس ـ الزنك 

  
   : Ductility قابلية السحب -ج

جتاه الشد أو التشكيل الثابت عند الطرق       اقابلية املعدن للتمدد ب    " اإ ب )م  2000(  الشيخ يف    عرفها    
  ويـضيف قـدال    ,  ) 38صـ" ( ن حد املرونة ودخلت يف جمال اللدونة        إذا ما زادت القوة املطبقة ع     

ن هذه اخلاصية تسمح لبعض املعادن أن تسحب على أشكال خيوط رفيعة أو أسالك              إ) " م  1998( 

                                                 
  . )64م ، صـ1998قدال ، " ( ضغط األجسام األخرى األكثر صالدة فيها " التغلغل أو االختراق ويقصد ا  ∗
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لية املعادن على السحب    بوتتم عملية سحب املعادن على البارد ، أما قا        ,  ) 64صـ" ( دون أن تقطع    
 هب ـ البالتني ـ الفضة ـ احلديد   الذ: كالتايل ) م 2000( ة فريتبها الشيخ يف درجات احلرارة العالي

 .يكل ـ الزنك ـ القصدير ـ الرصاص النحاس ـ األلومنيوم ـ الن
  
   : Malleability قابلية الطرق -د

ي ويقصد ا قابلية املعدن للتشكيل والتلـو      .  صفة الطروقية من أهم الصفات اليت متيز املعادن          تعترب    
وبعض املعـادن هلـا     , والتمدد يف مجيع االجتاهات عند طرقة دون أن ينكسر ، أو يثقب ، أو يتقصف                

  ض املعادن أمثال الزنـك     أنه حني اكتشفت بع   ) م  2001( السيد   ويضيف   ،التمدد  قدرة عالية على    
 كانت  حيث"  إخل ، يف العصور الوسطي مل تصنف يف بدايتها كمعادن لصعوبة طرقها              ---والزرنيخ  

استبعدت كل املعادن   ) م  1763(  ويف عام    , اًقابلية املعدن للتطريق هي الدليل األساسي العتباره معدن       
وهو جسم صلد المـع     بق عليها التعريف املناسب للمعدن      ن هذه املعادن هي فقط اليت ينط      إعلى اعتبار   

   ) .16صـ" ( ميكن الطرق فوق سطحه 
   الـذهب ـ الفـضة   : على حسب قابليتها للطـرق كالتـايل   املعادن ) م 1998(     ورتب قدال 

  .ـ األلومنيوم ـ القصدير ـ البالتني ـ الزنك ـ احلديد ـ النيكل الرصاص ـ النحاس 
  
   : Resistance to tenacity مقاومة الشد -هـ

عـادن  ملترتيب ا وفيما يلي   . ا مقاومة املعدن للكسر الناتج عن الشد        إب) م  1998(     عرفها قدال   
  الصلب ـ احلديد ـ النحاس ـ البالتني ـ الفضة ـ الـذهب       : على حسب مقاومتها للشد كالتايل 

  . الزنك ـ القصدير 
  
  

  أنواع املعادن  •
ا تستخلص من   إ    تزخر الطبيعة مبختلف أنواع املعادن ، وقليالً ما جند املعادن يف صورا النقية ، بل                

واجلبـال  بيعة ، فتوجد أحياناً خمتلطة باألحجار أو األتربة أو الـصخور            خاماا األولية املوجودة يف الط    
ن األار والبحار واحمليطات يستخرج منها الكثري من املعادن         إكذلك ف ،   الستخراج املعادن    مصدرا هام 

  . كالذهب والنحاس واملنجنيز والنيكل 
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م بدأ معدن احلديد حيل حمل الربونز ، ووصل هذا اإلسـتخدام            . ق1000 يف عام   
رت طـرق   م وهو ما أطلق عليه العصر احلديدي وبه تطـو         . ق 700إىل ذروته عام    

أقدم قطعة من احلديد معروفة هي شفرة وجدت يف اهلـرم           و. صناعة وتشكيل املعادن    
 ويدل على أن وسائل استخالص احلديد من خاماته وأيضاً تشكيلة قد            ،مبصر  األكرب  

 ولكن النه معدن سريع التآكل يف الظروف اجلوية الرطبة          ،عرفت من عصور سحيقة     
 على عكس معـادن     ثري من تلك اآلثار املصنوعة منه     فقد أدى ذلك إىل تلف وفناء الك      

ن  ع ديدية يف العصور املبكرة تشكل    احلوقدكانت األعمال   . آخرى كالنحاس والربونز    
 طريق تسخني اخلام الترايب يف فرن بدائي حىت ينصهر ويسيل ويأخذ املعدن الـساخن             

  ) .15صـ" (ويطرق بني قطعتني من احلجر

ة طن مـن الـصخور العاديـة        ن كل مائ  إنه تبني يف إحصائية بسيطة      إ) م  2001(     وذكر السيد   
كيلـو جـرام   540 طن حديد ـ  5 طن ألومنيوم ـ  8: كاجلرانيت مثالً تشمل على املعادن التالية 

 كيلوجرام 9 كيلوجرام فانديوم ـ  18كيلوجرام نيكل ـ   80 كيلوجرام منجنيز ـ  80انيوم ـ  تيت
  . كيلوجرام رصاص 1.8 كيلوجرام تنجستني ـ 4.5حناس ـ  

  
فاملعادن احلديدية هـي    .  معادن حديدية ومعادن غري حديدية       :عادن إىل قسمني رئيسني         وتنقسم امل 

  حديـد زهـر ، حديـد      : سـبائكه وتـشمل     كاحلديد و : اليت يشكل احلديد العنصر األساسي هلا       
  أما املعادن غري احلديدية وهي اليت ال دخـل احلديـد يف تركيبـها             ) . فوالذ  ( طاوع ، حديد صلب     م

 ، الفوسـفور ذهب ، الفضة ، الزنك ، الرصاص ، القصدير ، النيكل ، املغنسيوم ، املنجنيز             ال: وتشمل  
  .األلومنيوم ، النحاس 

 خيص منها هذا البحـث      ديدية ، والتعرف على ما    احل    وفيما يلي عرض لتلك املعادن احلديدية وغري        
  .اجلانب العملي بالتطبيق يف 

  
  ) يد احلد: (  املعادن احلديدية :أوالً 

 _   كمادة صلبه بط من الـسماء       بدايةً  احلديد اكتشفن اإلنسان   إ) م  1998(     ذكر الدهشان   
 ، قبل املـيالد     2000 سنة    مث عرف احلديد الطبيعي الناتج عن الرباكني حوايل        _وهو احلديد النيزكي    

 نادراً لدرجة أنه كان      وقد ظل احلديد اخلام لفترة طويلة      ،احلديد يف الطبيعة يف صورة صخرية       ويتواجد  
  الـسيد  وأورد   .يعترب أغلى من الذهب رغم سعة انتشار مركباته يف الصخور والتربة بنسب متفاوتـة               

 : املؤرخون من أنه ما ذكره) م 2001( 
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ستمر استخدام تلك الطريقة البدائية حىت العصور الوسطى ، حيث أنتجت منها الكـثري مـن                اوقد      
واستخالص احلديد قد   ن صناعة   إغري  ،   الزخارف اجلميلة    ديدية كاألسلحة والسيوف ذات   األعمال احل 

  . نه يعد أساساً للتقدم احلضاري والتكنولوجي إتطورت بشكل هائل يف العصر احلديث إذ 
  

عـدن   بأنه م يتفق مع ما ذكره املؤرخون من صفات للحديد      )م  1981(  القيسي    باهرة ا ذكرته وم    
 ، واحلديد صلب ميكن ليـه بـأي         3سم ) 7.8( الصقل ، تبلغ كثافته     لزرقة ، يلمع عند     أبيض مائل ل  

ويعد احلديد النقي  ,) م 1528ْ( نه ينصهر عند درجة حرارة   إشكل عند تسخينه حىت االمحرار ، كما        
 فيشكل وجود الكربون    ,خرى لتحسني خواصه    أ سبائك   هفقري يف خواصه امليكانيكية لذلك أضيفت إلي      

) م  1986( جـاد   ناديـة   أطلقـت   و ,احلديد أهم السبائك اليت تكسب احلديد خواص متنوعة         مع  
  . لسبائك احلديد على حسب نسبة وجود الكربون ا تسميات 

  
كما حيتـوي   , %  2لى نسبة من الكربون تزيد عن       وهو احلديد الذي حيتوى ع    :  احلديد الزهر    _1

و الفوسفور والكربيت ، والزهر معدن صلد وقصيف مما         على بعض الشوائب مثل السليكون و املنجنيز        
  :  وللحديد الزهر عدة أنواع هي جيعل عملية تشكيله وتشغيلة صعبة ،

 مسي بذلك نسبةً للون الرمادي الناتج عن كسر هذا النوع من الزهـر ، ويوجـد                 / الزهر الرمادي    -
الزهـر  ة فية مما ساعد على سـيولة        نسبة عالي سليكون والفسفور ب   ال وجدالكربون فيه بصورة حرة ، وي     

     .الرمادي ورسريانه بداخل جتويف القالب أثناء سباكته 
 مسي بذلك نسبةً للون األبيض املميز هلذا النوع من الزهر عند كسره ، ويوجد بـه                 / الزهر األبيض    -

  .صالدة عالية تميز هذا النوع من الزهر عن غريه بوي"  السمنتيت"الكربون يف صورة املركب الكيميائي 
 ويقصد به قابلية هذا النوع من الزهر لعملية األجهاد عن طريق معاملتـه حراريـاً                / الزهر املطروق    -

   .فيكون بذلك قابل للتشكيل والسحب والتطريق 
  . وهي عبارة عن الزهر مضاًف إليها معدن آخر دف حتسني خواص السبيكة / الزهر السبائكي -
  
 ويـستخدم  ،% 2 وهو احلديد الذي ال تزيد نسبة الكربون فيه عن ) :والذ الف(  احلديد الصلب   _2

ميثـل  و  ,ميثل مرآة من الفوالذ مطعمة بالفضة والذهب         )  1( الفوالذ يف التشكيل الفين مثال شكل       
  .  من الفوالذ للفنان اإليطايل باولوزي اً ضخماًجمسم ) 2( شكل 
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  )1(شكل
 يوضح مرآة من الفوالذ مطعمة بالفضة والذهب 

 ) 121م ، صـ1998راشل وارد ،  ( 

   )2( شكل 
 الفوالذ يوضح جمسم ضخم من

  للفنان اإليطايل باولوزي

     
  
  
  
   
 
 
  
  
  
  

  :أنواع وهي كالتايل ) لفوالذ ا( وللحديد الصلب 
 مسي بذلك الن الكربون العنصر الوحيـد        / صلب كربوين    -

  .  ما يستخدم يف املسابك الصناعية املضاف إىل احلديد وغالباً
 عناصـر    ويقصد به احلديد املضاف إليه     / صلب سبائكي    -

 أو  إضافة بعض املعادن مثل املغنسيوم       ك ,آخرى غري الكربون    
 ـدف حتـسني نوعيـة       النيكل ، أو األلومنيوم   الكروم ، أو    

الصلب الـسبائكى    كما يرتبط مسمى     ,) الفوالذ  ( لب  الص

 كالصلب املغنسيوم وصلب الكروم     هباسم املعدن املضاف إلي   
  . إخل  ---
السبائكي كوسيط لسباكة األعمـال     ويستخدم الصلب       

 التشكيلية وخاصة امليدانية ملا متيز به مـن مقاومتـه للـصدأ           
ومي والنيكلي   إضافة إىل متيز الصلب الكر     ,والتآكل وصالدته   

 للفنـان  ) 3(  ويوضح ذلك شـكل      بلمعان ونعومة سطحه  
  .  باولوزي اإليطايل

  
  
  

  ) 3( شكل 
الصلب مطلي كروم  يوضح جمسم من

  للفنان اإليطايل باولوزي
http://www.nationalgaller
ies.org/collections/artist_s
earch

.php?artistId=3804
&initial=P&artistName=S

ir%20Eduardo%20
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  : ديدية احل املعادن غري :ثانياً 
ديديـة هـي   احل  املؤرخون بأن املعادن غريهما أكد ذا املعادن منذ فجر التاريخ وه اإلنسان    اكتشف  

 نظراً لوجوده منفرداً ونقياً يف القـشرة        ، هو الذهب    ه وأن أول فلز مت اكتشاف     ,حياة اإلنسان   يف    األوىل
ة كالنحـاس والقـصدير     األرضية ، فكان اكتشافه بدايةً للكشف عن باقي املعادن املوجودة يف الطبيع           

د من ااالت الفنية     وقد استخدم اإلنسان هذه املعادن على نطاق واسع يف العدي          , إخل   ---واأللومنيوم  
فنـان يف تنفيـذ مـشروعاته       المستخدمها   استهوتوالصناعية ، نظراً ملا متيزت به من خواص عديدة          

  . مبهره بصورة إبداعية ) املعدن ( اخلامة حيث أخرج تلك ، وسباكة أعماله التشكيلية املنحوته 
   : وخصائصها املميزة ديدية ، وأهم صفاااحل    وفيما يلي عرض أهم تلك املعادن غري 

  
  :  الذهب -1

 قبل امليالد   5000حوايل سنة    ذلك   حيث كان     يعد الذهب أول املعادن اليت مت اكتشافها منذ القدم          
يف القـرن   إن الذهب اكتـشف     ميكن بالتحديد القول    " بقوله  ) م  1997 ) ( ب(  الدهشان   ويؤكد

  قبـل   القدمية يف القرن الثالـث عـشر          مصر  واستخدم على نطاق واسع يف     ، امليالدالتاسع غشر قبل    
   . ) 2صـ" (  امليالد
ويتواجد الذهب يف القشرة األرضية بصورة منفردة ونقية ، مصاحباً للكوارتز والرمـل ، وسـاعد                    

  وذكرت بـاهرة القيـسي      , نتباهالالفت  ي يف ذلك احلني لونه األصفر الذهيب الالمع الذي          هالتعرف علي 
   ، فتقـدر كثافتـة    نة أثقـل املعـادن كثافـةً        إيعد من املعادن النبيلة ، كما       ذهب  الأن  ) م  1981( 
) م  1998(  ويضيف قـدال     ،) م   ْ 1063(  ، وتصل درجة انصهاره إىل       3سم/ غم   ) 19.2 ( بـ

  ) .م ْ 2970( عند استمرار تسخينه تتصاعد منه أخبرة خضراء أو صفراء ، ويغلى عند درجة 
  

 وتشكيله علـى    هبليته للطرق والسحب على قطاعات رقيقة جداً كما يسهل صب             ويتمتع الذهب بقا  
 اجلوية ن مقاومته عالية ملختلف الظروف    أكما  . البارد والساخن ، كذلك يتميز مبرونته ولدونتة العالية         

كـن  نـه مي أ إال ،نه ال يتأثر باألمحاض أإضافةً إىل مقاومته العالية للتأكسد ، كما     . من التآكل والصدأ    
  . فقط   والزئبق∗امللكيإذابته يف املاء 

                                                 
  حـامض النيتريـك    احد من    و املركز وحجم  من حامض اهليدوكلوريك     مزيج من ثالثة حجوم   هو  / " املاء امللكي    ∗

  )22م ، صـ1981باهرة القيسي ، " ( ذيب املعادن النبيلة وهي الذهب والبالتني وهذا املزيج ي. ملركز 
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 واـوهرات  ألعمال الفنية ، ويف صناعة التحف والتماثيل      ويستخدم الذهب يف تشكيل وسباكة ا         
تـستعمل للـشرب ـا زخـارف         الذهب مصنوعة من زبدية   ) 4( ويبني شكل     إخل ---واألواين
  .وكتابات

 
  
  
  
  
  
  
  

.  أسعار الـذهب     الرتفاع،   عمال الفنية قل يف الوقت احلايل     كة األ استخدام الذهب يف سبا   غري أن       
الترسيب الكهربائي للذهب على سطح املشغولة الفنية بواسطتها يتم تغطية سطح           ذلك  حيث استبدل ب  

   .العمل بطبقة رقيقة من الذهب 
  

 يف أن  )م 1997 ) ( أ ( القدمية ، فيتفق قدال مع الدهشان   واآلثار    أما عن األعمال الفنية والتماثيل      
مكانية إ شري إىل يوهذا   ,اً كان يف صورة سبائكية مع الفضة         يف مصر قدمي   معظم الذهب الذي عثر عليه    

  أو 18الذهب عيـار    فيصبح  يصنف إىل درجات    نه يف هذه احلالة     إ غري   ،مع الفضة أو النحاس     سبكه  
نه عنـدما   إ) م  1986(  جاد   ية ناد وتضيف. ه   حسب نسبة إضافة الفضة أو النحاس إلي       14  أو 16

 بينما إضافة الفضة لـسبائك     ، إىل األخضر     أصفر مائالً  اًيضاف النحاس إىل سبائك الذهب تكسبها لون      
  . وهذا بال شك أفاد الفنان كثرياً يف جماالته الفنية  , اً أصفر باهتاًالذهب تكسبها لون

  
  
  : الفضة -2

  ورد وأ ,ن ناعم أبيض اللون ذو بريق معـدين المـع            ، وهي معد   أقدم العصور     عرفت الفضة منذ    
 ى سطحها مقارنةً باملعادن اآلخـرى من الضوء الساقط عل% 95ن ملعاا يعكس إب) م  1998( قدال  
  ، وتغلي عند درجة حـرارة      ) ْ م   960.5( ، ودرجة انصهارها     3سم/ غم   ) 10.50( ن كثافتها   إو
  ) .ْ م 1955( 

  )4(شكل
 يوضح زبدية مصنوعة من الذهب تستعمل للشرب ، ا زخارف وكتابات

  )64م ، صـ1998راشل وارد ، ( 
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ا تتميز باحتالهلـا املرتبـة      إ النفيسة ، وأكثرها وفرة وأقلها تكلفة ، كما          وتعترب الفضة من املعادن       
الثانية بعد الذهب من حيث مرونتها وقابليتها للطرق والسحب ، إضافة إىل متيزها بتوصيلها العايل جداً                

  بـاهرة القيـسي     مع   )م  1986( جاد  نادية  وتتفق   ، ومقاومتها للتآكل والصدأ     ،للحرارة والكهرباء   
يف ذلك بأن سطح الفضة يتأكسد ببطء نتيجة تعرضه ملركبات الكربيت يف اهلـواء ، ويف                 )م  1981( 

أما من حيث تأثرها باألمحاض فلها قابلية الـذوبان يف محـض       . ه الرباقة   حينها يفقد سطح الفضة صفت    
  . النيتريك املركز ، ويف محض الكربيتيك املركز الساخن 

   
 كثرية ، ولكنها غالباً ما تسبك مع عناصر معدنية آخرى لتزيـد مـن               تامااستخدوللفضة النقية       

 كتريومل واال  هلا هي النحاس   ه أشهر العناصر التسابكي    أن )م  1998( ويذكر قدال   . صالدا ومتانتها   
تستخدم سبائك الفضة يف أغراض عديدة منها صناعة احللي والتحف الفنية ، وسباكة األعمال النحتية               و

ميثل زبدية مطلية    ) 6(  وشكل    بارزة علبة جموهرات مزخرفة بزخارف    ) 5( ويوضح شكل   . الصغرية  
  . مزوده بزخارف منقوشةبالفضة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) : اخلارصني (  الزنك -3

 يف النصف األول من القرن الثامن عشر حني كـان يـتم             صادفة اكتشاف الزنك مت عن طريق امل      مت    
يوجد منفرداً يف الطبيعة بل يستخلص من خاماته         أن الزنك ال     حيث ,ه  ن خامات استخالص الرصاص م  

ويضيف  ,، وكربونات الزنك ، وسيليكات مائية للزنك        ) بلند الزنك   ( األساسية وهي كربيتيد الزنك     
   ) . اجلالينا ( الرصاص من خامات الزنك حتتوي على خام ن الغالبية إ) م 1961( حلمي 

  )5(شكل
   زخرفة بزخارف بارزة علبة جموهرات ميوضح
  )73م ، صـ1998راشل وارد ،( 

   ) 6( شكل 
  زبدية مطلية بالفضة مزوده بزخارف منقوشةيوضح 

  )102م ، صـ1998راشل وارد ،  ( 
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مـع تقـدير     )م  1997 ) (أ  ( الدهشان   تفقا و ,نه أبيض فضي مائل للزرقة          والزنك معدن فلز لو   
ـ اليت تقدر  لكثافة الزنك  نيلباحث ، أما درجة   ) ْ م   419(  ، ودرجة انصهاره     3سم/ غم   ) 7.12(  ب

يتميز بقابليته للطرق والسحب ، والتشكيل علـى        ن الزنك   أ وأضاف   ) .ْ م   907( غليانه فتصل إىل    
رصاص والقصدير ، إضـافةً     العنصر   من   ن له مقاومة وصالدة عالية تفوق كالً      أكما  . البارد والساخن   

وغالباً ما  .  يستخدم يف تغطية وتغليف أسطح احلديد والفوالذ         لذا ، مقاومته العالية للتآكل والصدأ      إىل
ـ                  ت يدخل يف صناعة السبائك املختلفة اليت تستخدم يف جمال التشكيل الفين ، وسـباكة أعمـال النح

 كـذلك يـدخل يف      ، ألن إضافة األلومنيوم إليه تزيد قابليته للسبك والصب          ,كالنحاس واأللومنيوم   
 صناعة وإنتاج بويات الطـالء      ا منه  ،  من الصناعات  ، كما يستخدم يف كثري    سبائك النحاس والربونز    

  .وصناعة قوالب الصب والتحف الفنية 
   
  
  : الرصاص -4

 حني أشـعل    , صادفةعروفة منذ القدم كما أن اكتشافه مت عن طريق امل             يعد الرصاص من املعادن امل    
لنادرة يف الطبيعة ، فهـو ال يوجـد          ا هاإلنسان النار للتدفئة والطبخ ، ويعترب الرصاص من العناصر شب         

عـادةً مـا    و ,) اجلالينا  ( بصورة حرة وإمنا يستخلص من خاماته األولية اليت أمهها كربيتيد الرصاص            
  .يتيد الرصاص على كربيتيد الزنك حيتوي كرب

أن الرصاص معدن ذو لون رمادي مائل للزرقة له         ب) م  1981( القيسي  وأتفق الباحثون مع باهرة         
كما ) ْ م   327(  ، وينصهر عند درجة حرارة       3سم/ غم   ) 11.4(  كثافته    تبلغ ،معدين داكن   بريق  

 ه وسـهولة صـب  ولدونتهومرونته   ال أنه يتميز بطراوته   إ أثقل من احلديد      فرغم اعتباره  أثقل املعادن ،  أنه  
 وغالباً ما يسبك مـع عناصـر        ,تأثري األمحاض   لنه قابل للطرق والسحب ، ومقاوم       أ ، كما    هوتشكيل

  .  سبائكها ، كإضافته للنحاس والفوالذةأخرى ، ليحسن من مقاوم
ويستخدم  يصنع منه حروف الطباعة   ي ، حيث    ن استخداماته كثرية ختدم اال الفين والصناع      إكما      

ن إعلـى   ) م  1998( ، ويؤكـد قـدال      يف البويات والطالء ، ويف صناعة التحف واألعمال الفنية          
بكثرة يف صب التماثيـل قـدمياً       فقد استخدم   . بكثرة يف التشكيل الفين وصب األعمال        استخدامه مت 

  على ، وساعد ) الفنية   املعامل(  يف األستديو    تهاستخداماً لسباك وحديثاً ، كما أنه يعترب من أكثر املعادن         
ء مـن    يف وعـا   ه وصب كان صهره بسهولة  إلمنه با إ ، إذ    الزمةالنصهارةلاحلرارة املنخفضة ا  ذلك درجة   

  . احلديد مث سكبه يف القالب
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  : القصدير -5
 فقد كان   ,وىل   العصور األ  منذ    يعترب القصدير أحد أقدم املعادن اليت استخلصها اإلنسان واستخدمها          

نـه  إ  والقصدير ال يوجد بـصورة نقيـة بـل         .باً يف تطور حياة اإلنسان األول       اكتشاف القصدير سب  
والقصدير معدن أبيض المع ، مائل قلـيالً        " . الكاسترييت  " اليت أمهها   , يستخلص من خاماته األولية     

   . ) ْ م232( حرارة وينصهر عند درجة  ، 3سم/ غم  ) 7.28( وتقدر كثافته بـ. إىل الزرقة 
  حتكـاك واألمحـاض والتآكـل      لالمقاومته  يف   هأهم خواص ) م  1997) ( أ  ( وأوجز الدهشان       

والصدأ ، نظراً لتكون طبقة رقيقة من أكسيد القصدير متنع أكسدته يف اجلو اجلاف ، ويزداد مسك هذه                  
ب والتـشكيل علـى      للطرق والسح  الً قاب اً طري اً القصدير معدن  يعتربكما  . الطبقة بازدياد رطوبة اجلو     

ويتمتع القصدير مبنظر جذاب ومجيل ، زاد من أمهية استخدامه يف التـشكيل الفـين               . البارد والساخن   
 كإضافته مع النحاس لتكوين سـبائك       ,وغريه ، وكثرياً ما يضاف مع عناصر آخرى لتكوين السبائك           

  . ا له من مميزات خاصة  حيث يستخدم يف صب أعمال التشكيل النحيت مل,الربونز 
  
  
  : الفوسفور -6

  معىن تسميته بالفوسـفور نـسبةً إىل       ) م  1978(  ويذكر طويب    ، ةفلزيالللفوسفور من املعادن ا       ا
والفوسـفور ال   . ورمبا يكون قد جاء هذا املعىن من الضوء الذي يصدره يف الظـالم              " حامل الضوء   " 

  و " الفوسـفوريت    " استخلص من مركباته واليت أمهها معدني      الطبيعة حبالة منفردة ، ولكنه ي      يوجد يف 
  يتميز بصالدته وصالبته العالية    أن خام الفوسفور  ) م  1997 ) ( ب(  الدهشان   ذكروي ," اآلباتيت   "

 معدناً بالغ األمهية ، وذلك بإضافته للعناصر الفلزية كسبائك          هومقاومته للتآكل والصدأ ، اليت جعلت من      
 لسبائك بالغة األمهيـة     هنتاجيإ إضافةً إىل    ,ز ، إذ أنه يساعد على إزالة األكسجني منها          النحاس والربون 

  .نسبة الفوسفور املضاف إليها ب اخلواص تلكمتتاز خبواص جيدة ، وختتلف 
  
  
  :  األلومنيوم -7

ضـية بعـد     فهو من أكثر املعادن انتشاراً يف القشرة األر        ،    يعد األلومنيوم من معادن القرن العشرين       
  وإمنا يستخلص مـن    راً يف الطبيعة  نه ال يوجد ح   إ )م1983( وذكر دكروب    ،األكسجني والسيلكون   

ـ  أكاسيده   وهو  ، للبياض   الًئويتميز األلومنيوم النقي بلون فضي المع ما       "البوكسيت  " املائية املعروفة ب
  . ميز خبفة وزنة وقوته تكما أنه ي ، عاكس للضوء واحلرارة الساقطة عليه
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 مع النحاس وقليـل     هات يف حالة سبك   أن قوته تفوق احلديد بست مر     ) " م  1983(  دكروب   ذكروي
 يف ذلـك سـوى      موصل جيد للحرارة والكهرباء فال يفوقه     نه  إكما  , ) 290صـ" ( من املغنسيوم   

ته  إضافةً إىل مقاوم   ،والصب والتشكيل   ونته ، وقابليته للطرق والسحب ،       ويتمتع بلد  ,الذهب والفضة   
للتآكل والصدأ ، حيث أثبتت الدراسات تكون طبقة شفافة رقيقة من أكسيد األلومنيوم تعمل كعـازل   

رغم مقاومة األلومنيـوم     ) م1997( ) أ  (  ويضيف الدهشان .  وسطح املعدن    هبني األوساط التأكلي  
الطبقـة يف   يتعذر تكُون هـذه     نه  إ ف ن طبقة أكسيد األلومنيوم على سطحه      للتآكل نتيجة تكو   وسبائكه

ويف هذه احلالـة ميكـن       . سطح األلومنيوم     ، اليت متنع وصول األكسجني إىل      يةبعض األوسط احلامض  
 ، والغرض من هذه العملية تكوين طبقـة         )املهبط   (  بالطريقة الصناعية املعروفة بأسم األنود     االستعاضة

  . ة أللومنيوم كنوع من محاية السطح بالطريقة االصطناعيسيد امسيكة من أك
  

وأضاف ،  ) ْ م   660(  ، وتصل درجة انصهاره إىل       3سم/ غم   ) 2.7( بـ وقدر الباحثون كثافته      
وغالباً ما يسبك مـع      ,) م   ْ 2467( تصل درجة غليان األلومنيوم إىل      ) م  1997) ( ب  ( الدهشان  

ـ  إخل ، دف حتـسني خ      ---ديد والنحاس واملغنسيوم والرصاص      آخرى كاحل  ةعناصر تسابكي   هواص
 وتسمى سبائك األلومنيوم نسبةً للعناصر املضافة إليها ، كسبائك األلومنيـوم            ،الكيميائية وامليكانيكية   

  .  إخل ---ألومنيوم والنحاس وسبائك اواملنجنيز ، 
  

    ويستخدم األلومنيوم بكثرة يف كثري من الصناعات ، منها الصناعات اهلندسية ، والصناعات الفينـة               
 فقـد   ,ي  ت الزينة ، كما يستخدم يف التشكيل الفين وصب أعمال النحت التـشكيل            كالتحف وأدوا 

 بـشكل كـبري يف عمـل        ميستخد كما   ، الكبرية والصغرية    سباكة أعماله ستخدمه الفنان بكثرة يف     ا
 ملظهره الـرباق ، وسـهولة تلوينـه         اسمات امليدانية الكبرية ، ملا له من مقاومة عالية للصدأ ، إضافةً           

  . سيب الكهربائي بالتر
  
  
  :  النحاس -8

 كما أنه يعد من بني أول العناصر اليت استخدمها           اإلنسان بعد الذهب   يعترب النحاس ثاين فلز اكتشفه        
وهي الفترة اليت سـبقت العـصر       ،   أنه شكل أول فترة حضارية يف تاريخ البشرية          حىتاإلنسان قدمياً ،    

لقد جاء العصر   " بقوله  ) م  1997 ) ( أ(  الدهشان   يؤكدهوهذا ما   . وتلت العصر احلجري     الربونزي



 61

الربونزي بعد العصر احلجري ، ولكن هناك من بني علماء تاريخ الفلزات واملواد اهلندسية من يعتقد أن                 
   ) . 151صـ" ( وهو العصر النحاسي هناك عصراً قد سقط بني هذين العصرين

 5000 بدأ على يد قدماء املصريني يف أول األمر سنة               وتؤكد املراجع العلمية أن استخالص النحاس     
 صريني اكتشفوا النحاس واسـتخدموه    ن قدماء امل  أ) " م  1997 ) ( أ(  ويؤكد الدهشان    ,قبل امليالد   

 ، ومن  النحاس كفلز طبيعي كان يف صحراء مصر الشرقية ، حيث توجد خامات النحاس  اكتشافوأن  
جبوار كربونات النحاس اخلضراء اليت جذبت األنظـار يف ذلـك            الفطرية   بينها فلز النحاس يف صورته    

  ) ت  . د  ( والذوكة   )  2001( السيد  مع  ) م  1981( القيسي  باهرة  وتتفق   ) . 4صـ" ( الوقت  
   منها جزيرة قربص    , االكتشافبأن هناك مناطق متعددة يف حوض البحر املتوسط تشارك مصر هذا            " 
 )Cypruss (    ة النحاس   اليت يعتقد أن تسمي )Copper ( معرفـة   انتقلت ، وقد    امسها من   اشتقت 

ـ   " ( أوربا  هذا املعدن بعد ذلك إىل جهات متفرقة من العامل وخاصة يف قارة               ) . 210الذوكة ، صـ
اليت كانت تستخدم بعضها يف      إال عن طريق خاماته األولية ،        ع األمر أن النحاس مل يتم اكتشافه      ويف واق 
  .ة الطالء والزينأغراض 
ـ     مكانه واسعة من القش   حيتل  نحاس وخاماته   الأن  ) م  1961( ذكر حلمي       و و رة األرضـية ، فه

فهو إما أن يكون يف صورته األولية املتكونة من رواسـب الـصخور             موجود يف الطبيعة بعدة أشكال        
قطع محـراء   ، أو يف بعض أنواع الصخور الربكانية ، وغالباً ما يكون على شكل               املالمسة لكتل  نارية   

  : أو أن يستخلص من خاماته واليت أمهها . نقية خمتلطة بعدة شوائب كالصخور والسيلكا واحلديد 
  
  ) .كربيتيد النحاسوز ( الكالكوسيت :  مثل / الكربيتيدات -

  ) .كربيتيد النحاسيك ( الكلوفيلليت 
  ) .كربيتيد النحاس واحلديد ( البورنيت 

  ) .س واحلديد كربيتيد النحا ( الكالكوبرييت
  ) .كربيتيد النحاس والزرنيخ ( اإلرينارجيت 

  
  ) .كربونات النحاس اخلضراء ( املالكيت  :  مثل / الكربونات -

  ) .كربونات النحاس الزرقاء ( األزوريت 
  .) النحاس اخلضراء والزرقاء  سليكات( الكريزوكوال 

  
  ) .أكسيد النحاسيك ( الكوبريت :  مثل / األكاسيد -
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  ن كثافته تبلغ   أوأمجع الباحثون على      الربيق املعدين ،   يلونه األمحر ذ   ويتميز النحاس النقي الطبيعي ب       
ولـه   ,) ْ م   2595( لي عند درجة حرارة     ويغ) ْ م   1083(  ودرجة انصهاره    3سم/ غم   ) 8.94( 

يتميز بقابليته العاليـة    نه  أ يف هذه الصفة إال الفضة ، كما         ه إذ ال يفوق   والكهرباءموصلية عالية للحرارة    
نه ميكن استخدام النحاس اخلردة     أجداً للطرق والسحب والصب والتشكيل على البارد والساخن ، كما           

 .تأثري األمحاض والتآكـل والـصدأ       ل ، وهو مقاوم جيد      هعادة تشكيل الصهر مث إ  عدة مرات عن طريق     
لتكوينه طبقة رقيقة واقيـة     " لصدأ  سبب مقاومة النحاس للتآكل وا    ) م  1997 ) (  أ (ويعلل الدهشان   

من أكسيد النحاس على سطح الفلز ـ متنع وصول الصدأ لسطح املعدن ـ ويتأكـسد النحـاس يف     
 النحاس  ةحاسيك ، وأكسيد النحاسوز ، وأكسد     درجات احلرارة العالية مكوناً أكسيدين مها أكسيد الن       

 وتؤكـد  ) . 168صـ" (  األكسدة  كثرياً   معدل، ولكن زيادة درجة احلرارة تزيد       غالباً عملية بطيئة    
 للهواء بوجـود    هأن النحاس يصدأ بسرعة عند تعرض     يتضح  " ذلك بقوهلا   ) م  1981(  القيسي   باهرة
تعترب  ولكن األكسدة قليلة حبيث ال تؤثر على الشكل وال تزيد طبقة األكسيد مبرور الزمن فلهذا                الرطوبة
   ) .43ـص" (  املتكونة طبقة واقية األكسيدطبقة 

  
ن زيادة ارتفاع رطوبة اجلو تعمل على سرعة التفاعل بني سطح املعـدن             أستنتج الباحثة   ت    ومما سبق   

 املوجودة يف اجلو مما يؤدي إىل تكون طبقة األكاسيد الرقيقة الواقية اليت حتمي              توالكربيتات والكربونا 
ن أعلـى   ) م  1998( فق مع قـدال      وتت ,النحاس املوجود حتتها ، وهذه الطبقة تأخذ اللون األخضر          

النحاس األمحر حني يتعرض للعوامل اجلوية يتغري لونه إىل اللون األخضر حمققاً قيمة فنية عالية مما جيعـل                  
   ) .Patina ( ∗الفنان شغوفاً لتلوين أسطح األعمال الفنية املسبوكة بقائمة ألوان متنوعة بطريقة الباتني

  
 من الصناعات اهلندسـية والكهربائيـة        كثري  يف استخداماًأكثر املعادن    النحاس وسبائكه من     يعتربو    

صب وسباكة أعمال الفن التشكيلي       يتم حيث والفنية ، كما يكثر استخدامه يف جمال الفنون التشكيلية        
   وما متيز به مـن خـواص سـبق           املتاحة واملتعددة  إلمكانياته ، وذلك    هسواًء كانت جمسمة أو مسطح    

رخون بأنه أب لعائلة كـبرية  ؤحيث وصفة املوتعدد ألواا ، .  إىل كثرة وتنوع سبائكه إضافةًعرضها ، 
شكيلها تشكيالً  ب تسمح للفنان    فهي  ، تتميز خبصائص ومميزات ساعدت على انتشاره فنياً          من السبائك 
  . بأسلوبه اًفنياً خاص

                                                 
ية ، واليت سيتم التعرف عليها يف اجلزء اخلـاص          هي وسيلة من وسائل تلوين سطح املعدن بالطريقة الكيميائ         :الباتني   ∗

 .مبعاجلات سطح األعمال الربونزية 
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   : جمموعات كالتايلأربع وتصنف سبائك النحاس إىل    
كعنـصر  ) اخلارصـني   (  أساسها النحاس والزنـك       واليت ) :الرباس  ( س األصفر    سبائك النحا  -1

   .تسابكي رئيسي فيها 
  القصدير كعنصر تـسابكي أساسـي      وهي سبائك تتكون اساساً من النحاس و      :  سبائك الربونز    -2
  . فيها
  . النيكل كعنصر أساسي و النحاسوهي اليت حتتوي على:  سبائك الكوبرونيكل -3
وبالرغم من تسميتها فهي    . وحتتوي هذه السبيكة على النحاس والنيكل والزنك        :  األملانية    الفضة -4

  . ال حتتوي على الفضة 
  
  

  سبائك النحاس •
   :Brass) الرباس ( سبائك النحاس األصفر  -1

ن نسبة  أ وقد أمجع الباحثون على      ,النحاس األصفر أساساً من معدين النحاس والزنك        تصنع سبيكة       
ختتلـف  أا  ) م  1997) ( أ  (  فذكر الدهشان    ، أما نسبة الزنك    % ) 50( حاس فيها ال تقل عن      الن
 خـرى كالقـصدير   أ إضافات بسيطة من عناصر      ه ما يضاف إلي    فغالباً ,ى حسب السبيكة املطلوبة     عل

قـد  و. سني خواص سبائك النحاس األصـفر       تعمل على حت    إخل ---واأللومنيوم والرصاص واملنجنيز    
 إال , قريبة من خواص الربونز      ه، نظراً الن خواص   " الربونز األبيض    " باسم النحاس األصفر قدمياً     عرف

 هإلضافة إىل سهولة تـشكيل    ان النحاس األصفر له مقاومة االجهادات أكثر من النحاس األمحر النقي ب           أ
التـشكيل  نه يستخدم بدرجة كـبرية يف أغـراض         إ  , حيث البارد والساخن ، وصبه يف قوالب     على  

 أغـراض الزينـة ، وصـنع        ستخدم بشكل أساسي يف   وت ة مهما كانت درجة تعقيد النموذج     والسباك
  . نه يستخدم يف الطالء بالترسيب الكهربائي أ واألطباق التذكارية ، كما التماثيل 

  
 عـن   باالنفـصال  أن الزنك يبد  ألوذلك  .     والنحاس األصفر غري مقاوم للصدأ والتآكل واألمحاض        

  ن نـسبة صـغرية ال تتعـدى        إ لذلك ف  , البحر   ه مليا هباألمحاض ، أو عند تعرض     ه   تأثر نحاس يف حال  ال
  نيكـل ، أو الـزرنيخ ، أو        من العناصـر األخـرى كالقـصدير ، أو األلومنيـوم ، أو ال             % ) 4( 

 إضافةً إىل زيـادة مقاومـة       ، إخل ، تعمل على حتسني خواص سبائك النحاس األصفر           ---الفسفور  
) م  1986( جاد  نادية  وتؤكد   . االنفصاليكة للتآكل والصدأ وتأثري األمحاض فال حيدث مثل هذا          السب
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 جذابة تتراوح ما بني اللون األمحـر املميـز للنحـاس يف         اًألوان) النحاس األصفر   ( أن هلذه السبائك    " 
ئك اللون األصفر للـسبا الذهيب ، إىل و  الربونزي الزنك ، مروراً باللونمن السبائك ذات احملتوى القليل   

نـه  إ ولـذا ف   14 عيار    من  الذهب مع ة ويكاد يتطابق لون برونز الصاغ     ذات احملتوى الكبري من الزنك    
    ) .73صـ" ( يستخدم يف صناعة اوهرات املزيفة زهيدة الثمن 

  
 )النحاس األصـفر    (  عدة سبائك مهمة تتبع هذه اموعة من         )م  1997) ( أ  ( ذكر الدهشان   و    

  :وهي 
  النحـاس  ( وتتكون هذه الـسبيكة مـن    ) : Red Brass(  سبائك النحاس األصفر األمحر -أ

  % ) . 15(  فيها وتصل نسبة الزنك) والزنك 
  
 وتتكون هذه السبيكة مـن النحـاس    ) :Low brass(  سبائك النحاس األصفر املخفض -ب

 عة التحـف واهلـدايا التذكاريـة    صـنا  وتستخدم يف    ,%  ) 20(وتصل نسبة الزنك فيها     ) والزنك  
  .والدروع ، وامليداليات ، وسباكة األعمال الفنية 

  
  تتكون سبيكة الربونز التجـاري مـن     ) :Commercial Bronze(  الربونز التجاري -ج
 وهي سبيكة تتميز خبواص ممتازة يف التشكيل        ,% ) 10( وتصل نسبة الزنك فيها     ) النحاس والزنك   ( 

  ال يدخل يف تركيبها القصدير ، إال أنه يطلـق عليـه             والواقع أن هذه السبيكة      ,ساخن  على البارد وال  
  ." املعدن الذهيب " أو " برونز جتاري  "
من الصناعات منها صناعة احللي التقليدية ، والتحـف ، وأدوات             وتستخدم هذه السبيكة يف كثري        

  .الزينة والديكور ، وسباكة األعمال الفنية والزخرفية 
  
  
   ) : Bronsze Alloys(  سبائك الربونز -2

 ولكن  ,النحاس والقصدير   فقط على السبائك احملتوية على نسبة من        " الربونز  "     أطلق قدمياً مسمى    
  يطلق على مجيع سبائك النحاس الـيت أساسـها          إذ   ، السم مدلول واسع   هلذا ا  يف الوقت احلايل أصبح   

) النحاس ـ الزنـك   (  األخرى فيما عدا  من العناصر التسابكيةاً أياً إليهمضاف) النحاس ـ القصدير  ( 
  .عنصر أساسي  أو أكثر زنك ك% )12( احملتوي على حوايل 
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  : األعمال الفنية كالتايل ) سباكة (  املستخدمة يف صب  يلي نتناول بالعرض أهم أنواع الربونزفيماو    
   باسـم الربونـز   حيانـاً أربونز القـصدير  يسمى ال  ) :Tin Bronze(  الربونز القصديري -أ
) Bronze (   وتعتـرب   , أنواع سبائك الربونز املعروفة      نظراً ألن هذه السبيكة هي أساس مجيع      ،  فقط

 فاحتلـت مكانـه   ستخدمها اإلنساناهي أول سبيكة عرفها و) النحاس ـ القصدير  ( سبيكة الربونز 
  بباً يف تطور حيـاة اإلنـسان        فكانت س  ,ونزي   حيث عرف ذلك العصر بالعصر الرب      ,تارخيية عظيمة   

واستعملها " سبيكة الربونز   " أن اإلنسان القدمي اكتشف     ) " م  1997 ) ( أ(  الدهشان   ذكر وي ,األول  
قد صـنع هـذه   ن اإلنسان األول أـ ويؤكد هؤالء املؤرخون سبيكة من النحاس والقصدير  وهي ـ 

   ) .52صـ(  "جودها وتعرف عليها طورها بعد أن اكتشف والسبيكة أو على األقل 
      وسبيكة الربونز القصديري هي سبيكة مكونه من النحاس احملتـوي علـى نـسبة ال تقـل عـن                   

مـن  % ) 1( وقد يضاف إليها أحياناً نسب صغرية ال تزيـد عـن            . من القصدير   تقريباً  % ) 12( 
. ثناء عملية الصب والـسباكة       أ األكسجنيالفوسفور أو الرصاص ، أو الزنك ، حيث تعمل على إزالة            

وقوـا  ضـافة إىل متانتـها       على التوصيل اجليد للكهرباء ، باإل      ومن أهم ما مييز سبائك الربونز قدرا      
ـا تتميـز    أكما  .  ، وتزداد هذه املقاومة بإخنفاض درجة حرارة السبيكة          وصالدا ومقاومتها العالية  
إضـافةً  . ت النهائية على سطح املسبوكات الربونزية       ، وسهولة عمل التشطيبا   بسهولة صبها وتشكيلها    

بـاهرة  وتؤكد ذلك   . ن هلا مقاومة عالية للتآكل واألكسدة       إكما  . إىل متيزها بألواا اجلميلة واجلذابة      
ويزداد مسـك   .  النحاسوز على سطح الربونز      أكسيدواقية من   نتيجة تكون طبقة    ) م  1918( القيسي  

حتـاط  )  النحاسـوز    أكـسيد ( ن هذه الطبقة مـن      إو. األجواء الرطبة    يف   األكسيدهذه الطبقة من    
  تعـرف   ) Azurite ( أو زرقـاء   ) Malachite( طبقة خضراء    بالكربونات القاعدية اليت تكُون   

ثابتة يف حالة عدم وجـود كلوريـد النحاسـيك           وتكون هذه الطبقة من الكربونات       ) .الباتينا  ( بـ
   ∗ ذات املعدن مسبباً مرض الربونـز       إىل ه ثابت فيمتد وجود   جودة غري القاعدي والذي عادة ما يكون و     

 )Bronzee Disease. (   
كحمض النيتريك يف   يتفاعل مع األوساط احلامضية     ) م  1981(  القيسي    باهرة كما تقول الربونز  و    

 ، وكـذلك    ون نترات النحاسيك  اً أزرق يف ماء احلامض نتيجة تك       ، مكوناً لون   االعتياديةدرجة احلرارة   
 أكـسيد يتروجني الذي يتفاعل مع األكسجني يف اهلواء مكوناً ثاين           الن أكسيدغاز عدمي اللون هو أول      

  . إضافةً إىل تفاعله مع محض الكربيتيك واهليدروكلوريك . النيتروجني 

                                                 
  عبارة عن باتينا غري ثابتة وتنتج من حتول كلوريد النحاسوز يف الباتينا إىل كلوريـد النحاسـيك                 : " مرض الربونز    ∗

  ) .67م ، صـ1981القيسي ، باهرة " ( القاعدي 
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 فقد  )الرتفاع تكلفة املعدنني النحاس والقصدير      ( ونظراً الرتفاع أسعار سبائك الربونز القصديري           
، وهي  ه   القصدير أو اليت ال حتتوى علي      من ذات نسبة منخفضة     سبائك الربونز ظهرت أنواع آخرى من     

  :ومن أهم أنواعها ) م 1997) ( أ ( واليت نوه عنها الدهشان ) الربنز التجاري ( ما يطلق عليها 
  .الربونز القصديري الطروق  -
  .الربونز القصديري املصبوب  -
  .ري احملتوي على الزنك الربونز القصدي -
  . الربونز القصديري احملتوي على الرصاص  -
  
النحـاس ـ   ( هي سبيكة مكونه من   ) :Aluminium Bronze(  الربونز األلومنيومي -ب

ن نسبة األلومنيـوم يف     أب) م  1997 ) ( أ( مع الدهشان   ) م  1986( جاد  نادية  وتتفق  ) . األلومنيوم  
 احلديد أو النيكـل أو املنجنيـز        ، ويف بعض األحيان يضاف إليها     % ) 12( النحاس تصل إىل حوايل     
وهلذه . أن هذه السبيكة تسمى بالربنز رغم خلوها من القصدير          ) م  1983( وذكر معجم التكنولوجيا    

كما أا تتميـز مبقاومـة     . السبيكة قوة ومتانة وصالدة عالية ، قد تصل إىل قوة ومتانة الفوالذ الطري              
فهي تفوق مجيع سبائك الربونز يف هذه الصفة ، نظراً الرتفاع حمتـوى             . لتآكل واألكسدة   عالية ضد ا  

 املقـاوم لألكـسدة ، إضـافةً إىل         مالسبيكة من األلومنيوم الذي ساعد على تكوين أكسيد األلومنيو        
كذلك سهولة تشكيلها على البارد     .كحمض الكربيتيك واهليدروكلوريك    . مقاومتها األمحاض املخففة    

كما تتميـز هـذه     . أما عملية صبها يف القوالب فتحتاج إىل خربة عميقة يف جمال السباكة             . والساخن  
 ية يف أغراض الزخرفة ، والـديكور      السبيكة بألوان جذابة ومجيلة ساعدت على استخدامها بصفة أساس        

   جـاد  ديـة ترجـع نا  و. والتحف ، األعمال الفنية ، وإنتاج اوهرات املزيفة اليت حتـاكي الـذهب              
  .  يف اللون واملظهر اخلارجي 22بني الذهب عيار بينه و الكبري هالشبإىل سبب ذلك ) م 1986( 
  

 آخرى من سبائك الربونز حتتوي على نسبة عالية من النحاس ، وتقـل نـسبة                اً    كما أن هناك أنواع   
  : ها  يطلق عليها برونز ومن أهم أنواعه رغم أنهالقصدير فيها ، أو ال حتتوي علي

النحـاس ـ   ( حتتوي هذه السبيكة علـى  :   )Leaded Bronzes(  الربونز الرصاصي -ج
  ) .القصدير ـ الرصاص 

   تتكون هـذه الـسبيكة أساسـاً مـن      ) :Phosphor Bronze(  الربونز الفوسفوري -د
  ) . النحاس ـ القصدير ـ الفوسفور ( 
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  النحـاس ـ   ( ه السبيكة من ن هذ تتكو ) :Beryllium Bronze( الربونز البريليومي -ـه
  ) .ـ البريليوم  القصدير 

ــز الكرومــي -و ــى  ) :Chromium Bronze(  الربون ــسبيكة عل ــوي هــذه ال    حتت
  ).م النحاس ـ القصدير ـ الكرو( 
النحـاس ـ   (  تتكون هـذه الـسبيكة مـن     ) :Silicon Bronze(  الربونز السليكوين -ي

  ) . السيلكون 
ــز-ن ــز املنجني ــسبيكة مــن  ) :Manganese Bronze( ي  الربون    تتكــون هــذه ال
  ) .النحاس ـ املنجنيز ( 
  
   ) :niekel Alloys-Cubro( ونيكل  سبائك الكوبر-3

  إىل % ) 10(     حتتوي هذه السبيكة على النحاس مضافاً إليه النيكـل بنـسبة تتـراوح مـا بـني                  
من أشهر سبائك    أن) م  1997) ( أ   ( أضاف الدهشان  و ويضاف إليها احلديد أحياناً ،    . % ) 40( 

 السبيكة خبواص مهمة     هذه تتميز. نيكل  % ) 30(  اليت حتتوي على نسبة      تلكالكوبرونيكل استخداماً   
د  علـى البـار    صالبتها وقابليتها للطرق والتـشكيل    تآكل واألكسدة ، وقوا ومتانتها و     كمقاومتها لل 

  .ب ، وهلا توصيلة عالية جداً للكهرباء  والصب يف قوالا قابلة للمطإوالساخن ، كما 
يف كثري من الـصناعات منـها صـناعة األدوات    ) ـ النيكل نحاس  ال(     وتستخدم هذه السبيكة 

. واألجهزة ، وسباكة أعمال النحت ، وتشكيل األعمال الفنية اسمة ، والتحف ، ويف أغراض الزينة                 
  . مها بشكل كبري يعيق استخدان ارتفاع تكلفتها إ الإ

  
  
   ) :Nickel Silver(  الفضة األملانية -4

 وتعرف هـذه  ،) النحاس ـ النيكل ـ الزنك   (  من ةكونم    الفضة األملانية عبارة عن سبيكة ثالثية 
 فبالرغم "سبائك النحاس ـ نيكل ـ زنك    " أو" الفضة األملانية " أو " النيكل الفضي " السبيكة باسم 

  ) أ  ( الدهـشان   تفـق   أو. ا ال حتتـوي علـى الفـضة مطلقـاً           إفلفضة ،    ا همسها يظهر في  أنّ ا من  
   الذي أطلق على هذه     اخلاطئ) النيكل الفضي   ( اسم   " نأيف  ) م  1986( جاد   ناديةمع  ) م  1997( 

  علـى عنـصر     ع به هذه السبائك ، ولـيس الحتوائهـا        ، يأيت من اللون الفضي الذي تتمت      السبائك  
ـ  " ( الفضة   حـاس يف هـذه     بأن نسبة الن  ) م  1986( جاد  نادية   ضيفتو  ) .315الدهشان ، ص



 68

  إىل % ) 10( ، والنيكل بنسبة تتـراوح مـا بـني          % ) 70( إىل  % ) 50( لسبيكة تتراوح مابني  ا
  % ) . 40( و % ) 5( ، أما نسبة الزنك فتتراوح مابني % ) 30( 

 من العاجي اخلفيف    ث تتدرج األلوان  حي. سبة النيكل فيها     ن باختالف    وختتلف ألوان هذه السبيكة     
وتتمتع سبائك النيكـل    . وهي أقرب ما تكون من سبائك النحاس األصفر         . إىل اللون األبيض الفضي     

الفضي بالعديد من اخلواص املغرية واملميزة فهي حتتفظ بربيقها وملعاا املميز يف خمتلف الظروف ، نظراً                
ـ  إضافةً إىل م  . سدة  ملقاومتها العالية للتآكل والصدأ واألك      ادات ، وقابليتـها للطـرق     قاومتها لالجه

فهي تستخدم يف    ،والسحب والشد والتشكيل على البارد والساخن ، إضافةً إىل سهولة صبهاوسباكتها            
   . واإلكسسواراتوصناعة احللي أدوات الزينة واملائدة والتحف من كثري عمل 

  
  

   :هتأثري الشوائب على خواص النحاس وسبائك
) م  1997) ( أ  (  الدهـشان    ذكرهاا  على سبائك النحاس كم    تأثري تلك الشوائب     لاوميكن إمج     

   :ي كما يل
 لألكسجني تأثري جيد على مساعدة تكوين أكاسيد النحاس اليت تعمل على جتميـع              : األكسجني   -1

د من ختفـيض     األكسجني من السبائك ال ب     إزالة ويف حالة    ،األخرى يف صورة أكاسيد مركبة      العناصر  
  .نسبة الشوائب 

 السبائك كعامل   إىلا تضاف   إ إذ هلا مجيعها تأثري جيد      : الفوسفور واملنجنيز والبورون واللثيوم      -2
  ) .إزالة األكسجني ( اختزال 

  . هلا تأثري ضار على اخلواص امليكانيكية لسبائك النحاس : البزموث واالنتمون -3
 يف سبائك النحاس    ه ما يعيب وجود    أهم نإإال  . واص امليكانيكية   له تأثري جيد على اخل    :  الرصاص   -4

 وبانذنه يعرقل عملية التشكيل على الساخن ، نظراً لعدم          إ ، باإلضافة إىل     التآكلهو تقليله من مقاومة     
  .الرصاص يف النحاس 

ة تكـوين   نظراً لسهول . ولو بكمية قليلة ، يصعب عملية الصب        أن وجود األلومنيوم    :  األلومنيوم   -5
  تايل حنصل على صـبة غـري       الت فب أكسيد األلومنيوم الذي يتكون يف صورة طبقات على حدود احلبيبا         

  .سليمة 
ا تزيد من مقاومة الـسبيكة      إ إذله تأثري جيد على سبائك النحاس       :  القصدير والزرنيخ واحلديد     -6

    . للتآكل 
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  خصائص ومعايري إختيار السبيكة املعدنية •
 يف مكان ما قد يكون عرضـة لألجـواء اخلارجيـة            هناسب عرض ي تشكيله ل  يرادم      عند تنفيذ جمس  
يم على تفاصيل دقيقة نريـد إظهارهـا بدقـة يف            والرياح ، أو عندما حيتوي التصم      كالرطوبة واحلرارة 

 فهنا   الفنان  معني أراده  إنتاجتشكيل ، أو لعمل      أو التحكم يف األلوان واإلمكانيات اخلاصة بال       ،املسبوكة  
  .  بد لنا مراعاة وضبط املقاييس اخلاصة بالسبائك على حسب اخلصائص املطلوبة ال

    
والـيت  تكوين السبائك لتنفيذ األعمال املعدنية اـسمة        ومن أهم اخلصائص اليت يراعى توفرها يف            

  :ما يلي ) م 1998( تناوهلا قدال 
  
  : نصهار املعدن ا درجة -1

 ولكن يف حالة سبكها مع معـادن       ، لالنصهاراج إىل درجة حرارة عالية          هناك بعض املعادن اليت حتت    
ولكن ما جيب أال    سبيكة تنصهر يف درجة حرارة أقل ،         منخفضة ، حنصل على      نصهارهااخرى درجة   أ

  املعادن الـيت حتتـاج إىل درجـة حـرارة عاليـة      نغفل عنة أثناء تكوين السبيكة هو البدء أوالً بصهر        
 بعد أن يتم ختمري     ،نخفضة  نصهارها م إاليت درجة   ) املعادن  (  يضاف إليها العناصر     نصهارها ، ومن مث   ال

  . نفجارا املضاف ، حىت ال حيدث تفرقعات و∗املعدن
  
  :  سيولة السبيكة -2

مجيـع أجـزاء القالـب      لضمان وصوله إىل     ، سيولة السبيكة أثناء عملية صب املعدن        ة    جيب مراعا 
 أن هناك بعض املعادن سريعة      كما, ن ذلك جيعل العمل أكثر دقة       أل،   قة منه وخصوصاً يف األجزاء الدقي   

، الذي حيتل املرتبة األوىل يف هذه الصفة ، أما           األكسجني ، كالنحاس     نكماش والتجمد والتفاعل مع   الا
ان املعدن بداخل القالب وبالتـايل      يركماشه وجتمده ، مما يسهل عملية س      ناالبعض اآلخر فتطول درجة     

 وهذه املعادن متثل املرتبة الثانية من        ، الزنك والقصدير والرصاص والفضة    ك ، مجيع التفاصيل الدقيقة     نقل
نه يعطي نتائج مرضـية مـن       إ ففي حالة سباكة النحاس مع أحد العناصر ف        ،حيث سيولة املعدن العالية     

  .واحلصول على أعمال دقيقة ومجيلة . املعدن بداخل القالب ريان جحيث سهولة 
  
  

                                                 
 .خينه جيداً حىت االمحرار أي تس: يقصد بتخمري املعدن  ∗
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  : مقاومة وصالبة السبيكة  -3
 فمثالً عنـد    ،ختيار السبيكة املناسبة لألجواء اليت سيتم عرض األعمال املعدنية املسبوكة فيها            ا    جيب  

  . يزيد من مقاومتها وقوا وصالبتها  فإن ذلكسباكة القصدير أو الزنك مع النحاس
  
  :  مقاومة السبيكة للتآكل -4

  ألعمال املعدنية امليدانية ، فبعض املعـادن      لن هذه اخلاصية هامة     أ " على )م  1998(  قدال   يؤكد    
متصاص األكسجني أثناء الصهر مثل النحاس ، وبالتايل تكون قابليتها أعلى للتاكسد            الذات قابلية عالية    

ـ         د وهو خام ، مما يؤثر على مقاومتها للتآكل ، فيضاف إليه القصدير أو األلومنيوم أو الزنك ، ممـا يزي
ضئيلة يف السبيكة جلعلها    وقد يدخل يف التركيب أيضاَ السيلكون أو الفسفور بنسب          . مقاومتها للتآكل   

   ) . 74صـ" ( أكثر مقاومة للظروف اجلوية 
  
  : املختلفة معاجلات إمكانية تقبل السبيكة لل-5

فالبـد أن   ختيار السبيكة   اا أثناء   ا اليت جيب على الفنان مراع     ةاهلام من الصفات    اصية    تعترب هذه اخل  
درجة لون معينه أو التأكيد على خاصية معينة كالربيق املعـدين ، أو             ك تكون قابلة للمعاجلات املختلفة   

 البتاينـا  ( باألمحـاض احلفر ، أو الطرق ، أو الصقل ، أو التلميع ، أو التنظيف ، أو التلـوين عليهـا      
Patina  (أو الطالء الكهربائي ،∗ ) Elector Plating. (   

  
  : تكلفة السبائك -6

نسبة تكلفتها املادية كالذهب والفضة والكروم والنحاس ، بينما تقل               هناك بعض املعادن اليت ترتفع    
 فحني يسبك النحاس مثالً مع عناصـر        ،التكلفة يف البعض اآلخر كاحلديد واأللومنيوم والقصدير        تلك  

 النسيب لتكلفة السبائك    خنفاضإلا وإن   ،كلفة السبيكة    إخل ، تقل ت    ---األلومنيوم  أو  كالقصدير  آخرى  
مكانية صهر األعمال املعدنية    كما أنه باإل   ،عمال الفنية اسمة باملعادن     دى إىل التوسع يف تشكيل األ     يؤ

  . ستفادة منها بإعادة تشكيلها الاو, التالفة 
  

                                                 
 إخل على سطح العمل الربونـزي       --- مثل النيكل أو الكروم أو الذهب        ترسيب املعادن : يقصد بالطالء الكهربائي     ∗

 مظهـراً   ن العوامل الطبيعية ، أو إلعطائـه      ما حلماية السطح م   أ وذلك   ،لتغطيته بطبقة رقيقة من نفس املعدن املرسب        
 .جذاباً 
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  ) 7(شكل
لوحة من الربدي توضح عملية نقل املعدن وصبة يف يوضح 

  ملصرينيالقوالب عند قدماء ا
  ) 8م ، صـ1998قدال ، ( 

  ية التارخيمراحل تطور سباكة املعادن عرب العصور •
 أخـذ   مث ، يف احلضارات السابقة     ناإلنسا األساليب اليت عرفها     باكة والصب من أول     يعترب فن الس    

تعرف على تقنيات السباكة وخطوات إنتـاج       الفقبل  حىت وقتنا احلايل    والتطور  تساع  الذلك اال يف ا   
  قيـة  احلضارة املصرية القدمية ، واحلضارة األغري      [ املسبوكات جيدر بنا الوقوف على احلضارات السابقة      

، وحـضارة غـرب     ) الصني  ( وحضارة الشرق األقصى    ) إيطاليا  ( ، واحلضارة الرومانية    ) اليونان   (
واليت يرجع هلا الفضل يف  ]  يف عصر النهضةسباكة الربونز، واحلضارة األسالمية و) إف وبنني ( إفريقبا 

  .جاءت يف أدبيات الدراسة  كما معرفة واستخدام تقنية السباكة يف تنفيذ األعمال الفنية املعدنية
  
  : احلضارة املصرية القدمية -1

    عند تعرضنا لتقنيات السباكة يف احلضارة      
ـ        ور األكـرب   داملصرية القدمية جند أن هلـا ال

 درك الفراعنة احيث  .  يف هذا اال      والفاعل
بـسهوله  إمكانية تشكيل النحاس بـسرعة و     

  يف قوالب  همث صب  ويسر ، وذلك بصهره أوالً      
ية نقـل   عمل)  7( ويوضح شكل   . مفتوحة  

  .املعدن وصبة يف القوالب 
  " بتري  " عن  ) م  1998( ويذكر قدال       

أن هذه القوالب كانت تنحـت يف قطعـة         " 
 الداخلي ويسوى سطحها    ،الفخار  مسيكة من   

ــة ناع ــسوته بطبق ــل بك ــن الطف ــة م   م
    ) .2صـ" ( والرمال 

لك ، يتم فيهـا وضـع        املصريني عرفوا طريقة أسهل من ذ      أن) " م  1967( ويضيف عبد الواحد        
  فـف بعـد ذلـك وحيـرق ، فيـصبح قالبـاً مـن                يف طني مبتـل جي     هالنموذج ومن مث طبع شكل    

 استخدم احلجر لسبك املعدن     أنه" قوله  " الفريد لوكس   "  قدال عن    نقَلكما   ) . 29صـ" ( الفخار  
جزية سيناء ، وأقدم دليل معروف عن صب النحاس         يف شبة   " دي مورجان   " مثال ذلك قالب وجده     و

ويرجع تارخيها إىل عصر ما قبل األسرات املتوسـطة وقـد     " برنتون  " اليت وجدها   " رأس الفأس   " هو  
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فقرر أا صنعت حـسب الـشكل       " سريها ولد كادبنتر    " فحصها  
 التقريب بواسطة الصب ، مث طرقت على البـارد          هاملطلوب على وج  

   ) .2صـ " ( ةا طرقت وهي ساخن ، أو أةولدن
  

 واسـعة يف جمـال تـشكيل         خبربة  أمل املصريون  الزمن    ومع مرور       
 لصناعة التمثال الكبري اخلاص     إتقامأبلغ مثال على ذلك     النحاس ، و  
حجماً ، والتمثال األصغر    ) أحد ملوك األسرة السادسة     ( ببييب األول   

فـة يف مـصر     ل معدنية معرو  أقدم متاثي  ، ومها   )8 ( شكل   املرافق له 
 عالمنعمت   وتذكر   القدمية ، كما أن أوهلا يعترب أكرب التماثيل املعدنية          

ؤكـد  وي. " هرباكنبـوليس   "  يف   هعثر علي " كوبيل  "  أن   )ت  . د  ( 
عا من  أن هذين التمثالني صن   " الفريدلوكس  " عن  ) م  1998( قدال  

صـنع  " بنه  اييب و ب" بتري أن هذين التمثالني     " كما يذكر   . النحاس  
 مع بعضها البعض ، أمـا       مت حل من النحاس املطروق  جذعه وأطرافه   

  .  بتقنية الشمع املفقود فهي مصبوبتانن ان والقدما واليدهالوج
  

 يتضح أن قدماء املصريني هم الذين وضعوا األساس لتقنية          مما سبق     

دت صرية القدمية شه  إضافةً إىل أن احلضارة امل     ،سباكة املعادن   
 ولعل الدليل على ذلك متاثيل       يف متاثيل الربونز     تطوراً ملحوظاً 

  .أشخاص جالسني أو متثال حورس 
عترب عهد  اأن الفريد لوكس    ) " م  1998(     وذكر قدال       

 حيـث   ,الدولة الوسطى هو بداية العصر الربونزي يف مصر         
 يف مصر منذ األسـرة الثامنـة        االستعمالونز شائع   ربأصبح ال 

ستخدم بكثرة لصب التماثيـل     اويف العصور املتأخرة    . عشر  
  ) م  1997(  ويضيف عبد الواحـد      , ) 7صـ" ( الصغرية  

منـها   عادةً ، أما الكبرية      مصمتةأن التماثيل الصغرية تصب     " 
متثال )  9 (  شكل ويوضح,  ) 27صـ" ( فقد كانت جموفة    

   . ومراحل سبكتهجموف لقطة من الربونز

    )8(  شكل 
يوضح التمثال الكبري اخلاص 
ببييب األول والتمثال األصغر 

  حجماً املرفق له 
 م1980نعمت عالم ، ( 

  )18صـ

    )9( شكل 
 ومراحل  من الربونزيوضح متثال لقط

العهد الصاوي ـ الدولة احلديثة  ( سباكته
  املتحف املصري بالقاهرة) املتأخرة 

   )138م ، صـ1980 عالم ،  نعمت(
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  : كما يلي تصنيف قدال للطرق األساسية لتقنية سباكة الربونز عند قدماء املصرينيىل إ الباحثة تشريو    
  : تقنية سباكة الشمع املفقود األشكال املصمتة -أ

مشـع  من خالل تشكيل منوذج من      . حلجم      استخدمت هذه التقنية يف إنتاج أعمال مصمتة صغرية ا        
   خملوطـاً لعمل القالب قد تكون من الطني وحدة أو         مث يكسى مبادة تصلح     النحل للشكل املراد صبة ،      

، مث يطمر النموذج يف الرمل يف وضع معكوس مث تسخن كل هذه اموعة فينصهر               ) بنشارة اخلشب   ( 
الشمع ويسيل إىل اخلارج من الثقوب املعدة إلدخال املعدن املنصهر يف القالب ، فيصري القالب فارغـاً                 

 ويترك   خالل الثقوب   يصب املعدن املنصهر بداخل القالب من      مث ،   ماللالستعوشديد الصالبة وصاحلاً    
    .ومن مث يكسر القالب ويستخرج العمل منهحىت يربد ، 

  
  : الشمع املفقودبألشكال املفرغة ا تقنية سباكة -ب

ن  وال شك بأن هذه الطريقة توفر مقادير كبرية م         ،    استخدمت هذه التقنية يف تنفيذ التماثيل الكبرية        
تشكيالً ) الطني  (  الطريقة يف صناعة الشكل املطلوب أو اسم بالرمل           تلك وتتلخص. الشمع واملعدن   

) نموذج املطلوب   لتشكل طبقة ال  (  ومن مث يكسى ذالك النموذج بطبقة رقيقة من مشع النحل            ،مباشراً  
 وبعد ذلـك    ، التراب   ك الغالف الشمعي بطبقة رقيقة من الطني مث يطمر يف الرمل أو           ومن مث يكسى ذل   

ويصبح , حىت يسيل الشمع إىل اخلارج      ) بواسطة أفران خاصة بتحميص القالب      ( تسخن تلك اموعة    
 الطبقة الشمعية   هالقالب جامداً وشديد الصالبة ، مث يصب الربونز املنصهر يف الفراغ الذي كانت تشغل             

 القالب اخلارجي إلخراج املصبوبة منه ، أما         يكسر املصبوبة الربونزية داخل القالب    وبعد جتمد    ,الرقيقة  
  .  داخلي فيترك كما هو إال فيما ندرال
  
  
   : )ا إيطالي يف( والرومان) يف اليونان (  حضارة اإلغريق -2

الغالبيـة      متثل احلضارة عند اإلغريق والرومان          
 يف تطور تقنيات سباكة املعادن عمومـاً        ىالعظم

بد من الوقوف علـى   لذلك ال،والربونز خصوصاً   
تلك احلضارة كوا خطوة مهمـة يف توسـعها         

تفـق  او. الستخدام تقنية سباكة الشمع املفقـود       
بأن أهم  ) م  1980( مع سعد   ) م  1998( قدال  

ما مييز هذه احلضارة عن سابقيها ، هو استغالل تقنية          
   ) 10( شكل 

ن الربونز احلضارة الرومانية متثال لذئب ميوضح 
  "روما " م متحف كابيتولني . ق500

  )298ـم ، ص1980عالم ،نعمت ( 
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    )11( شكل 
أشكال خمتلفة للوصالت الرومانية ، ويظهر فيها طريقة يوضح 

  )الرباشم ( وصلها وتثبيتها باملسامري 
  ) 189م ، صـJone W.mills، 1990جون ميلز ( 

كما يظهـر يف    ونزية الضخمة   الرب) التماثيل  ( سباكة الشمع املفقود يف تنفيذ وسباكة األعمال النحتية         
 حيث تعد تقنية سـباكة    )10( الشكل  

الــشمع املفقــود أنــسب األســاليب 
املستخدمة يف سباكة األعمال النحتيـة      

اسـتخدم   فقـد    وخاصة الكبرية منها    
يف عمـل   اإلغريق والرومان تقنية خاصة     

 ةوجتميعيتعتمد على تقسيم الشكل     ذلك  
يع  ويتم جتم  بغرض تسهيل عملية سباكته   

الشكل بأسلوب العاشـق واملعـشوق       

الوصـالت  ( ا األسلوب   ويطلق على هذ  
 ) 11( ويوضح ذلك شكل    )  الرومانية  

  Jone W.mills ويضيف جون ميلز
أن تلك الوصالت كانـت     ) م  1990( 
 سبك من الربونز كل واحدة على حـدة       ت

 وذلـك لتـأمني     ،دام اللحام   ، أو باستخ  ) برشام  (  مسامري   باستخداموبعد أن يتم وصلها تثبت معاً       
  . من مث يتم النقش فوقها فيختفي أثر الوصالت و ،إلتصاق القطع ببعضها البعض 

كانت تتم يف تلك احلضارة بوضع قالب مـن الطـني           ) الشمع املفقود   ( ويذكر أن تلك السباكة         
مث  بطبقة من الشمع      مث يكسى القلب   حديدية ومن ) ركائز  ( احملروق بإضافة شعر حيواين ، على دعامة        

 ويثبت القلب مع القالب بواسطة مسامري حديدية ، ومن مث يتم عمـل              ،يصنع بعدها القالب احلراري     
يتم حتميص القالب احلراري يف أفران يتم فيها        " أنه  ) م  1998(ويذكر قدال   . خمارج اهلواء   املصبات و 

 مساحة مفرغة تـشغل بعـد ذلـك    ذوبان الشمع وحرق القالب احلراري وبذلك يترك الشمع املفقود  
وتقطع املصبات ويتم التشطيب وجتميع العمـل بواسـطة          ،باملعدن املصهور مث إزالة القالب احلراري       

 يف تنفيذ األعمال الربونزيـة مـن        االنتشار يف وقد أخذت سباكة الشمع املفقود       ،الوصالت الرومانية   
عمليات السباكة عنـد     ) 12( ضح شكل    ويو ،  )28صـ" ( العصر اإلغريقي إىل العصر الروماين      

  .اإلغريق والرومان 
أن عمليـة التلـوين     ) م  1980( براقة فذكر سعد     أما تلوين تلك القطع الربونزية وإكساا ألواناً          

ما باستخدام الورنيش ، أو بتعريضها للهواء حيث تتم أكسدا عن طريق الرطوبة والعوامل              اكانت تتم   
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2  

3

3

أو باستخدام الطرق الكيميائيـة     اجلوية الطبيعية ،    
 أو  املطلوب وبنتائج سريعة    للحصول على اللون    

  بتلوين الربونز ببودرة الذهب املخلـوط بـالزئبق       
ويتم ذلك بطالء العمل أو التمثال بتلك البودرة مث         

بقى الـذهب   يتعريضها للتسخني فيتطاير الزئبق و    
  .ملتصقاً بسطح الربونز 

  
  

 
  
  :) الصني يف ( ى  حضارة الشرق األقص-3

    عند الوقوف على حضارة الشرق األقصى يف الصني حتديداً يظهر واضحاً مهارام يف تقنيات سباكة            
حيـث  . وحجم الربونزيات اليت مت إنتاجها يف تلك الفترة احلـضارية             ذلك يف عدد   ىاملعادن ، ويتجل  

امليـة املعروفـة    يوم كنوزاً من أكثر أعمال الفن الع      تشكل تلك األعمال الفنية متيزاً خاصاً ، مما جيعلها ال         
عن تقنية سباكة األعمال الربونزية يف احلـضارة الـصينية          ) م  1998(  قدال    فقد نوه  .براعةً وخلوداً   

واليت تتم بصنع منوذج صلب للعمل      
 يغلف بطبقة من الطني     من الطني ، مث   

لصنع القالب احلراري ، مث تقطع إىل       
 من علـى    القطع تلك   ترتعوأجزاء  

 ذلك شكل   وضحالنموذج لتحرق وي  

وأيــضاً حيــرق النمــوذج   )13( 

ويصبح هو القلب ، مث يصب املعدن       

 ومبجرد  االثننياملنصهر يف الفراغ بني     
يربد الربونز يزال القالب والقلـب      أن  

مث يـصقل سـطح املـصبوبة       ومن  
  .الربونزية 

   )13(شكل 
 رسم توضيحي ألسلوب تقنية سباكة الربونـز يف احلـضارة           يوضح

  .الصينية 
  . )القالب ( النموذج -1   

 .أقسام القالب -2              
 .  أنية برونزية مكتملة مزخرف من خالال القالب-3         

   )12( شكل
عمليات السباكة عند اإلغريق والرومان يوضح   
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اد سباكته فيتبع نفس الطريقة السابقة من حيث            أما يف حالة وجود زخارف ونقوش يف التصميم املر        
كتابات على النموذج املصنوع مـن الطـني         ، وحتفر الزخارف أو النقوش أوال      صناعة النموذج بالطني  

  أجزاء رتعتالطني ، يتم تقسيمها بعد جفافها إىل أقسام مث           ومن مث يكسى النموذج بطبقة من        ,مباشرةً  
 ويتم يف حينها كشط رقيـق       ،حرقة فخاراً يتحمل صب الربونز      وحيرق القالب والنموذج ليصبح بعد      

) النمـوذج  (   ليحدد ذلك الفرق مسك الربونز الذي يصب فيما بعد يف الفراغ بني القلـب   ,للنموذج  
وبعد أمتام عملية صب الربونز املنصهر يف فراغ القالب خيرج النمـوذج املـصبوب لعمـل                 , والقالب
  .  إخل---ف وتلميع وصقل  من تنظي النهائية على سطحهاملعاجلات

فقد كانت األجزاء   . أن األعمال الضخمة واملعقدة تصنع بطريقة معينة        ) " م  1998(    ويؤكد قدال   
الصغرية من تلك األعمال تسبك وحدها مث جتمع مع الشكل األساسي األكرب وذلـك بوضـع تلـك                  

    ) .16صـ" (  معاً نجلزآااألجزاء الصغرية داخل قالب الطني مث يصب املعدن فيلتحم 
  
 مـصادر    عـدة  فقد كـشفت  لتقنية سباكة الشمع املفقود       نياستخدام قدماء الصيني  إثبات  أما عن       

صنعت بطريقة الشمع املفقود كوا أكثر تطوراً من تلك اليت استخدمت           " بان زون   " قطعة يف    اكتشاف
 يثبت دون شك استخدام الصينيني لتقنية       هألنهذه القطعة اكتشافاً هاماً     اعتربت   حيث   ،قوالب مقسمة   
 يف سـباكة الـشمع    ني الصيني استخدامعن  ) م  1980(  ما ذكره سعد     ذلكويؤكد  .  الشمع املفقود   

وباستمرار وضع السائل الطيين    ،   جداً يغطى بسائل طيين خمفف       اً رقيق اً مشعي اًاملفقود لتلك النماذج جدار   
  . لطني حييط بالنموذج الشمعي على التوايل ينم احلصول على قالب من ا

    واستخدمت هذه الطريقة يف تنفيذ العديد من الفازات والتحف الفنية اليت تقارب زخارفها كثرياً من               
ورمبا يرجع ذلك لقرب احلضارتني الصينية واإلسالمية ، وملوقعها         ،   ةاإلسالميزخارف األعمال واألواين    

من حيث جتميـع    كما تظهر براعة الفنان الصيين      .  حلضارتنياجلغرايف الذي سهل االتصال بني هاتني ا      
لقوالب  أن ا  نيالصينيإضافةً إىل اكتشاف     ،    واإلخراج النهائي للعمل    مكتملة   ةأجزاء متفرقة لعمل وحد   

  .عرضة للتشقق والكسر تكون تاماً  ففة جتفيفاًاينية غري طال
  
   

    ) :Beninبنني ( و ) Ifeيف إ(  حضارة غرب أفريقيا -4
األسلوب و Benin  و بنني     Ife إف   ا بتراث فين قدير ، خاصةً منطقيت          حتظى حضارة غرب أفريقي   

الفين والتقين املستخدم يف سباكة املعادن الربونزية وجمال تشكيلها له أثر قوى على رواد الفن احلديث يف                 
 ) Post Impressonism( كان معرض ما بعد التأثرييـة  ) " م 1998( ذكر قدال فقد . أوربا 
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   )14( شكل
عي خمروط مشيوضح وضع النموذج بزاوية مائلة ، كما يوضح 

الذي يتدفق من ) قمع الصب ( كبري احلجم يف أعال النموذج 
جمموعة من القنوات وتظهر خالله املعدن ماراً بقنوات الصب ، 

   .منها قنوات الصب ، ومنها قنوات خروج اهلواء
  )41 _40م ، صـ1998قدال ، ( 

 الذي Leo Frobehues" ليوفروبنس  " هكتشفاة من خالل ما جم قد أحدث ض1910يف لندن 
 عن أول رأس مسبوك من الربونز   ألوربامن معلومات    هقدم كان رائد البعثة األملانية يف داخل أفريقيا وما       

   ) . 37صـ " ( Ifeحلضارة إف 
 بالدقة يف تقنية سباكة الـشمع املفقـود ـ رغـم     Benin  و بنني Ife متيزت حضارة إف فقد    

اإلمكانية البدائية اليت استخدموها ـ األمر الذي أدى إىل تطور التقنيات املعاصرة إىل درجة كبرية مـن   
.  لذا يتضح مدى أمهية تلك املرحلة يف سباكة األعمال الربونزية            ,اإلخالص يف إنتاج األعمال الربونزية      

نفردت به حـضارة    خاصةً ما ا  وبصفة  
 عن غريها   Benin  و بنني     Ifeإف  

من احلضارات ، يف تقنية سباكة الشمع       
ات املفقود ، من حيث توزيـع قنـو       

 إضافةً  ،هلواء  الصب ، وقنوات خمارج ا    
بوضع إلىطريقة صب املعدن املنصهر      

كما يتـضح يف     النموذج بزاوية مائلة  
  يرجع سبب ذلك حيث)  14( شكل 

ة قنـوات مـن     الوضع إىل وجود عد   
الشمع تنتهي بقمع الصب ، وهو على       
شكل خمروط مشعي كبري احلجم كمـا       

 وجيمع هـذا    ، ) 14( يظهر يف شكل    
القمع بني فتحات صب املعدن وفتحات      

، حيث يساعد الوضـع     خروج اهلواء   
املائل إىل سرعة خـروج اهلـواء مـن         
الفتحات املعدة لذلك  ليحـل حملـها        

  .  املعدن املصهور 
تم عملية بناء النموذج باستخدام الطني ، ومن مث يكسى النموذج بطبقة من الشمع ، ومـن                 وكانت ت 

  املـسامري   خارجي من الطني ، ويتم تثبيت القالب مع القلب باستخدام          حراريبعدها يتم عمل قالب     
    ععملية احلرق ، ويف حينها يتم خروج الشم        من القلب والقالب ، ومن مث تتم         ويترك إىل أن جيف كل 

   .تاركاً مساحة خالية يتم ملئها فيما بعد باملعدن املصهور بواسطة قنوات الصب 
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 منظماً جداً لدرجة أن تيار املعـدن        Ifeف  يفن السبك يف إ   " على أن   ) م  1998(     ويؤكد قدال   
املنصهر فوق سطح القالب يكون مغطياً كافة تفاصيل القالب احلراري اهلش ، مبرور املعدن على الوجه                

  وحامالً معـه إىل  ) 14( كما يظهر يف شكل  أعلى فتحات اهلواء   إىلينساب حول الرأس دافعاً اهلواء      
اخلارج بقايا الطني احلراري احملترق حول جوانب الرأس إىل اخللف وذه الوسيلة كانت األخطـاء يف                

   . ) 38صـ" ( الصب قاصرة على املناطق الواضحة السهلة حيث ميكن إصالحها بسهولة 
  

وكانت تتم عملية أصالح املصبوبات باستخدام طريقـة حـرق              
  ) م 1998( واليت وضـحها قـدال    ) Burning in( الداخل 

بإعادة بناء األجزاء الناقصة مـن      " اليت تتم   ) طريقة إصالح العيوب    ( 
ن والشكل الربونزي بواسطة الشمع ، مث تغطى بالطني احلراري ، ويك          

حتراق وبعد  الالطني احلراري ، مث خيرج الشمع با       ب حمشواًالقلب مازال   
نطقة الناقصة كي يلـتحم مـع       ذلك يصب املعدن املنصهر خالل امل     

 كما يوضح   ) 39صـ" ( العمل الفين املعدين إلتحاماً جيداً      أطراف  
   . عيوب السباكة النموذج بعد إصالح  )15( شكل 

يات املتميـزة يف        وقد استفاد الفنان احلديث من تنفيذ هذه التقن           
كما أا فتحت أبواب التجريب املعاصر يف إضافة        . تلك احلضارات   

  . املعادن املختلفة يف العمل الفين الواحد 
  
  
  :  احلضارة اإلسالمية -5

    عند تناول احلضارة اإلسالمية للوقوف على ما أنتجت من تقنيات فنية يالحظ أا أخذت أسـلوباً                
 حيـث   .لفة عن باقي احلضارات اليت سبقتها ، من حيث التشكيل الفين للمعادن             فنياً خاصاً وصبغة خمت   

ها اإلستعمال  معظم القطع اليت مت تشكيلها يف تلك الفترة كانت غايت         أن   ) م  1998(رد  اراشل و  ذكر
تشكل النقوش والزخارف والكتابـات      ف  .نوها مسلم يصانع كما مل يكن بالضرورة      الدنيوي يف الغالب  

وهرات واألسلحة  من األدوات واألثاث واملصابيح وا     معظم سطوح األعمال اليت مت إنتاجها        اإلسالمية
  .  إخل---واألجهزة الطبية 

   ) 15( شكل 
  أصالح عيوب السباكةيوضح 

  )42م ، صـ1998قدال ، ( 
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أن لألدوات املرتليـة    ) " م  1998(رد  ا    وذكر راشل و  
 نظراً لغياب نـوعني     ،مكانة خاصة يف احلضارة اإلسالمية      

 يف حضارات   من األعمال املعدنية اليت أخذت املرتبة األوىل      
 لنحتية اخلاصة باألشكال اآلدميـة     آخرى ، وهي األعمال ا    

    ) .9صـ" ( واألواين اليت كانت تستعمل للطقوس 
   الربونـز  صندوق طعـام مـن     ) 16( يمثل شكل   ف    
  بزخارف هندسية وكتابية    اًمنقوش) سفرطاس أو مطبقية    ( 

  بالقصدير ، حيتوي على ثالثة أدوار فوق بعـضها         اًومطلي
      .البعض ويعلوها غطاء

 وجدت أعمال معدنية متثل     إذا    وأمجع الباحثون على أنه         

 النوافري أو األثـاث أو األواين     كما يف    أشخاص أو حيوانات  
وقد .  واألستعمال الدنيوي فقط     نينفذت دف التزي  فهي  

ستخدم الفنان املسلم كل معدن علـى حـدة كالـذهب           ا
يستخدمها مع بعضها البعض    د  ، أو ق  لتنفيذ أعماله   والفضة  

  "الربونز " السبائك ، ومن أكثر السبائك استخداماً نتاج إل
    وقد أكد املؤرخون أمهية دور صياغ الذهب ، وصناعة         
الربونز ، حيث احتلوا املناصب احلكومية حني ذاك ، كمـا           

من أعمال العائلة ، اليت     املهن  وتعد أعمال املعادن مثلها مثل باقي       . أن أعماهلم تدل على ثقافتهم العالية       
  .يتوارثها الصناع أباً عن جد 

  : عملية التصنيع يف العصر اإلسالمي إىل طريقتني أساسيتني مها ) م 1998(قسم راشل وارد     وقد 
  .صب املعدن املنصهر حبيث يأخذ الشكل املطلوب ) أ
مليـات الطـرق أو   حـدى ع إم املعدن الصلب الذي ينفذ فيه الشكل املطلوب عن طريق استخدا       ) ب

  ) .الفتل ( والتدوير التقبيب أو الثقب 
  

عن مؤرخي القـرون الوسـطى أربعـة        ) م  1998(  ذكر راشل وارد     :عملية صب املعدن املنصهر     
  :  وهي كالتايل  كانت معروفة لدى الصناع املسلمنيتقنيات

   )16( شكل 
  يوضح صندوق طعام من الربونز 

 منقوشاً بزخارف )سفرطاس أو مطبقية ( 
هندسية وكتابية ، ومطلياً بالقصدير ، 

حيتوي على ثالثة أدوار فوق بعضها البعض 
  ويعلوها غطاء 

  )130م ، صـ1998راشل وارد ، ( 
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 وبطرق بسيطة ، وتأخـذ      استخدمت هذه الطريقة لصب أشياء صغرية     : الصب يف قوالب مفتوحة     ـ  
 وتنقش زخارف هذه القوالب مقلوبة على الصخر من أجل          ، سطح واحد منبسط      شكل هذه القوالب 

  .ستمرارية والدميومة الا
  
 علـى الرمـل داخـل        وتتم هذه العملية بضغط جانيب النموذج املراد سباكته        :الصب على الرمل     ـ

  . الطريقة جيدة لصب عدة نسخ وتعترب تلك. حاضن معدين مث جيمع اجلانبان للصب 
  
 تعد هذه الطريقة    : الصب يف قوالب مؤلفة من عدة قطع         ـ

ا تستخدم لـسباكة    إمن أكثر طرق الصب استخداماً ، إذ        
تتم تلك التقنية ببنـاء الـشكل        و ،األشكال األكثر تعقيداً    

  املطلوب من مادة الشمع أو أي مادة أخرى ، حول ركـائز            
، ومن مث يغطى بطبقـة مـن        ) ل مفرغ   يف حالة تنفيذ عم   ( 

 جاف ، مث يقطـع      حراريالطني أو الصلصال لتكوين قالب      
ويـتم   ,ر  آلخا تضرريخذ كل قسم بدون أن      ؤإىل أقسام وي  

  وجدت بداخل القالـب     إذا) الدعامة  ( التخلص من الركاز    
بسحبها للخارج بواسطة قضبان حديدية قبل صب املعـدن         

 يتم صب املعدن يف فراغ القالب        ومن مث  ،املنصهر يف الفراغ    
ويترك إىل أن يتجمد املعدن ، مث تلصق األقسام مع بعـضها            

قاعدة  ) 17( كما يظهر يف شكل       .ماللحاالبعض بواسطة   
مصباح من الربونز صب يف قالب مؤلف من عدة قطع مجعت           

  .  مع بعضها البعض باللحام
  

إىل أنه قد شاع استخدام تلك التقنيـة يف         ) م  1998(  أشار راشل وارد     :الصب بالشمع املفقود    ـ  
كما عرفها أيضاً عمال املعادن املسلمون بأا عملية شـبيهة          . صب األعمال الربونزية اليت متثل التراث       

 وتتم هذه التقنية    . ولكن القالب ذه الطريقة يتكون من قطعة واحدة          ،بعملية القالب املقطع إىل أقسام      
 وبعـد   ، الشمع   هارج القالب ، مث يصب املعدن املنصهر يف الفراغ الذي ترك          بصهر مشع القالب إىل خ    

نه ال ميكن   أ يتضح   اومن هذ . جتمد املعدن يتم كسر القالب اخلارجي للحصول على املسبوكة الربونزية           

   )17( شكل 
يوضح قاعدة مصباح من الربونز صب 

ت يف قالب مؤلف من عدة قطع مجع
  باللحام مع بعضها البعض 

  )30م ، صـ1998راشل وارد ، ( 
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   ) 18( شكل 
يوضح حيواناً خرافياً نفذ بصب الربونز 

على أربع قطع ثبتت تلك القطع مع بعضها 
  بربشام معدين 

  )74م ، صـ1998راشل وارد ، ( 

   ويوضـح شـكل     ،استخدام القالب إال مرة واحدة فقط       
ـ       اً خرافي اًحيوان ) 18(  ع  نفذ بصب الربونز على أربع قط

  .   بربشام معدين ثبتت تلك القطع مع بعضها
 بني ما صـنع     زيالتمين أنه من الصعب     و    ويذكر الباحث 

ذه الطريقة وما صنع بطريقة القوالب املقسمة إىل عـدة          
أن عمليـات   ) م  1998( ويضيف راشـل وارد      .قطع  

تشكيل وصب تلك األعمال كانت تتم داخل ورش جمهزة         
يهـا القوالـب واملعـدن واألدوات       مبعدات السباكة مبا ف   

الصناع املتخصصون ، باإلضـافة إىل أن       كذلك  واألفران و 
 يقومون بتلك العملية ، من خـالل        ني متجول نيهناك سباك 

  . صب األعمال الكبرية يف مواضعها
  
  
  
  : سباكة الربونز يف عصر النهضة -6

 خاصةً بعد   خدمة يف احلضارات اليت سبقتها    ن كثرياً يف عصر النهضة من التقنيات املست       و    استفاد الفنان 
 سـباكة   ت ومتيـز  ، والرومانية املنفذة بتقنيات السباكة والصب       اإلغريقيةكتشاف التماثيل الربونزية    إ

 إضافةً إىل األعمـال ذات احلجـم الطبيعـي          ،الربونز يف عصر النهضة بإنشاء التماثيل صغرية احلجم         
  . املستخدمة يف إنشاء التماثيل 

  : ميكن تقسيم عصر النهضة إىل قسمني أساسيني مها     و
   . طالياإي عصر النهضة يف -أ
  . يف أملانيا النهضة عصر -ب
  
  :  عصر النهضة يف إيطاليا -أ

ثـر  التنفيذ األعمال الربونزية يف ذلك العصر كانـت         بأن البداية الفعلية    ) م  1997(  جنيب       ذكر
 ةمعمداني فيها أبواب    فلعمل تصميم لوحات برونزية تزخر    " رنسا  املسابقة اليت أقامها حكام مدينة فلو     

 عندما أرسل لـه    حقبنه إس ا موضوع املسابقة لوحة تصور قصة سيدنا إبراهيم و        اختريفلورانس ، حيث    
فاشترك يف هذه املسابقة أشهر الفنانني يف ايطاليا أمثال  ـبنه بالكبش العظيم  ااهللا املالك جربيل ليفتدي 



 83

 تصميمهلقوة وقد فاز يف هذه املسابقة لورنزو جيربيت و ـ  فليبو برونكسي ، ودوناتلّيت ، ولورنزو جيرب
 أنه حني أدرك جملس املدينة قيمة ذلك        )م  1998( قدال  ويضيف   . ) 102صـ " (ومجال خطوطه   

    بـدالً مـن احلجـر       )يف مشكاة كنيسة النقابة للقديس ميشيل     (  العمل مسح له بإنشاء متاثيل برونزية     
ية خاصةً من حيث متانته وصـالدته       ن مميزاته جعلته ذا أمه    إرغم تكلفته العالية ، إال       )م  1416  (عام

  . وصموده ، إضافةً إىل أنه أرقى من احلجر 
 Andrea أن األبواب األوىل هلذه املعمدانية قد شكلها اندريا بيسانو ) "م 1998 (    ويؤكد قدال

Pisano   واسطة خرباء من فينسيا ، ورمبا هلذا جاء تأثري فينسيا على حنايت            بها ب صم وقد مت    1330 عام
   الثاين والثالث كذلك التماثيل الربونزية الضخمة ـ يف أستديو جيـربيت   ني، بينما مت سبك الباب فلورنسا

 )Ghiberti (              الذي أسس مدرسة يف سباكة الربونز تلقى فيها معظم الفنانني الـشبان تدريبـهم يف
    ) . 46صـ" ( على مدى أكثر من نصف قرن ذلك العصر 

  
يطايل املستخدمة   يف عصر النهضة اإل    تلمدارس اليت ظهر  ل) م  1998( تصنيف قدال    إىل الباحثة   تشريو

   :كالتايل وهي لتقنية سباكة الربونز 
حني كان يساعده  Ghibertiيف أستديو جربيت  و تدرب دوناتلّ  :Donatelloو   مدرسة دوناتلّ  ـ

ن أول فنان منذ    حيث كا  ،يف التجديد من جربيت      ةو أكثر جراء  وكان دوناتلّ  ،ذ أبواب املعمدانية    يف تنفي 
  . العصر القدمي ينفذ متثاالً عارياً كامالً من الربونز الضخم 

 مدارس خاصة بفن السباكة أثنـاء سـفرة لرومـا        كما أنشأ دوناتلّو يف ذلك العصر بايطاليا ثالث       
Roma  وبادوا ،  Padua    وسينا ، Sienna ،       الـصغرية  وكان تالمذته شغوفني بسباكة التماثيل 

دوراً هاماً مع الطلبة    فيها   لعبت الدراسات اإلنسانية     Padua إضافةً إىل أن اجلامعة الواقعة مبدينة بادوا      
املتخصصني يف األعمال العتيقة ، حيث زودم باملعلومات املختصة يف صناعة وصب التماثيل الـصغرية           

   . زالربون من
رعـوا يف صـب     جمموعة ضخمة من الشبان الصغار الـذين ب        Paduaوقد أخرجت مدينة بادوا         

  سـباكة  ( ، واليت أتقن عن طريقها جمموعة كبرية من الفنانني هـذه التقنيـة              و  جمموعة أعمال لدوناتلّ  
   .Riccioرتشو ـ  ، وأندريا بريسكو امللقب بBellanoأمثال بالنو ) الربونز 

  
 Padua بـادوا     يف اً خاص اً ريتشو يف القرن السادس عشر مسبك      أ أنش  :Riccio مدرسة رتشو    ـ

  يف اإلنتـاج    واقتصادية تقوم على أساس دراسة فنية       ، Riccio Ilرتشو   آل أطلق علية الفنانون مدرسة   
 ميثـل   ث حي ،فكانت أعماله تلك من أكثر األعمال املنحوتة مجاالً يف عصر النهضة              .لتسويق منتجاته 
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   )19( شكل 

 مدرسة  من الربونزمتثاالً يوضح
 رتشو

   )20( شكل 
 رتشو للبتينه على يوضح أستخدام

 سطح العمل 

وباً مـن العظمـة     أسله  من الربونز فنالحظ في    متثاالً ) 19( شكل  
التصميم ، والرقة يف حركة اجلـسم ، وتـأثره          والكمال والدقة يف    

 ببالتـشطي  ، إضافةً إىل اهتمامه اجليـد        بالكالسيكية يف التصميم  
 بتلوينه للعمل   Riccio النهائي للعمل ، حيث متيز رتشو        واإلخراج

  باللون األسود   هفكثرياً ما كان خيرج أعمال    . ة الباتني   مستخدماً عملي 
   ) .20( كما يف شكل أو األمحر ، أو األخضر 

 سباكة الربونز يف عصر     طور تقنيات بت) م  1998( دال      وينوه ق 
حيث أمكن للفنان إثـراء اللـون       . النهضة خاصةً يف عملية الباتني      

لشديد ، بواسطة نوع    األسود واألمحر واألخضر من خالل اللمعان ا      

من الورنيش اخلاص الذي كان يضفي على األعمال رونقاً خيلق منها           
  .رؤية كالسيكية مميزة 

  
ـ  ـ   :Antonio Pollaiuoloو  مدرسة أنطونيـو بواليلل

  تطورت   فراد اجليل الثاين ملدرسة جيربيت    أهو أحد    أنطونيو بواليللو 
كما أن أهم ما يتميز به      على أيديهم سباكة الربونز تطوراً حقيقياً ،        

 عدة متاثيل صغرية إضافةً إىل استفادته من        ه تشكيل هبواليللو عن غري  
 ، حتقق قيمة التـوازن      تخام الربونز يف تطوير تصميمه بعمل إيقاعا      

 ويظهر واضحاً من خالل أعماله      ،يف كتلة العمل والفراغ احمليط به       
 الربونز من حيث    تقنيات سباكة  اليت تتيحها    اإلمكانياتتأكيده على   

 د اليت تتطلبها األحجام الكبرية     تنفيذ أشكال عنيفة متحررة من القيو     
إضـافةً إىل أن    .  بالتوتر وعدم االستقرار     إحساساًأو اليت قد تعطي     

بواليللو أستغل كل زاوية رؤية ، حىت الرؤية من أعلـى للـشكل             
ب الشاملة   إىل متيزه  بدقة فائقة يف عمليات التشطي        ةباإلضاف. اسم  
   .  فكان حيول عيوب السباكة إىل مميزات ،للعمل 

  



 85

و وأستاذاً ملايكل أجنلو أي أنه كان حلقة وصـل بـني            إنه كان تلميذاً ومساعد لدوناتلّأوهلا  
نه إثانيهما  .  العظام الفلورنسيني يف القرن اخلامس عشر وأساتذة القرن السادس عشر            ةذتاألسا

ميية الفن والذي قيـل أن  نه أول رئيس ألكادإVasari  قد جاء وصفة على لسان فازاري 
نه قد طور طابعاً جديداً يف النحت       إوثالثهما  . لوريرتو العظيم قد أسسها يف حدائق ميديتشي        

يث يعترب أول فنـان يف عـصر النهـضة     ح،ـ من أجل االقتناء اخلاص ي احلجم الصغري  ذ
ــن ال   ــداً م ــغرية ج ــثرية ص ــال ك ــصص يف أعم ــارز  يتخ ــت الب ــز والنح  ربون

  ) .48قدال ، صـ (وامليداليات

   )21( شكل 
يوضح نسخة مصغرة من متثال الفروسية 
يبني خمارج اهلواء وهي ما تزال متصلة 

  بالشكل لنرى أماكنها الصحيحة 
  ) 52م ، صـ1998قدال ،( 

  مـن تالميـذ     يعـد جيوفـاين   :Bertoldo Di Giovanniـ مدرسة برتلدودي جيوفاين 
ا مييز ذكرى جيوفاين ثالثة أشياء       أن أشهر م   )م  1998 ( قدالو )م  1997(  جنيب   ويؤكد. و  دوناتلّ

:  

       
  
  
  
  
  
  

 بالقيم الفنية كالتوازن    احلس الكالسيكي املتناغم وامللئ   بالربونزية إهتمامه   كما يظهر من خالل أعماله      
    . واحلركة واإلحساس بكتلة العملعواإليقا

  
 Leanardo Daليونـاردو دافنـشي   ـ مدرسـة  

Vinici :      يف تنفيـذ    ين تأثر ليوناردو دافنـشي جبيوفـا 
ر فقد قام بعمل حنت مصغ    .  احلجم الصغري    اتاسمات ذ 

   كمـا يـضيف جنيـب       ،ه املشهورة معركة اخليـل      للوحت
نه سرعان  إتأثر ليوناردو بأسلوب ببواليللو إىل      ) م  1997( 
ـ ايظهـر   و. ستقل بأسلوب خاص به     اما  ليونـاردو   امهتم

 مثل  ، التقنيات   تتخللها اليت   األخرىدافنشي بدراسة العلوم    
فأثـار احلـصان    . تقنية التركيبات اآللية حلركة احليوانات      

  تـضح يف   ام ليوناردو دافنشي بالدراسة وهـذا مـا         هتماا
 فقد درس مشاكل سبك الربونز من أجـل       ، ) 21( شكل  

  . قوم بصب هذا العمل يأن 
  

 :Benvenuto Celliniـ مدرسة بينفينوتو شيلليين 
تفوق شيلليين يف القرن السادس عشر بفلورنسا يف فن سباكة          
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   )22( شكل 
يوضح طائر مسبوك من الربونز 
 يوضح فيها قوة التعبري الطبيعي 

السابع من حنت اوئل القرن 
  عشر

 واضحةمعلومات  حتمل   " Cellini" ات شيلليين   كانت مذكر ) " م  1998(  وذكر قدال    ,الربونز  
  ر الـيت واجهتـه أثنـاء     وأهـم التجـارب واملخـاط   -من أمهها بالنـسبة لنـا وصـفة الـسبك      

للربونز يف فلورنسا أو بـاريس      ) الصب  (  أستاذ السبك    اعتبارهإضافةً إىل    ) . 50صـ " ( -السبك  
   .Midusa  الذي قام بنجاح بصب شكل مصغر من متثالZanobiزانويب 

  
  
  :  عصر النهضة يف أملانيا -ب

نه أ فن سباكة الربونز يف أملانيا أقل منه يف إيطاليا رغم            انتشار يعترب    
ضافةً ايف تلك الفترة بأملانيا ،      مت صب بعض األعمال الشهرية بالربونز       

 حيث كان   ، ألملان مل تكن قوية برجال املسابك      ا ني النحات ةإىل أن صل  
حيد الذي يتم الستنساخ أعمال برونزيـة منحوتـه مـن           اتصاهلم الو 

لتقنيـة  " أوجسربج  "  إضافةً إىل استخدام مدينة      ،اخلشب أو احلجر    
ن إ حيث   ، من الطبيعة    االستنساخ يف إيطاليا وهي     استخدمتمشهورة  

. هذه الطريقة ال حتتاج عمل منـوذج أوىل بالصلـصال أو اخلـشب              

لجمـال التـشكيلي باسـتخدام      وحققت هذه الطريقة التقنية رمزاً ل     
  )22( شـكل    إخل   ---نات الصغرية كالطيور أو السالحف      احليوا

  .  من الوحوش باستخدام الشيء نفسه اً مباشراًانطباعالذي يعطي 
 يف نورمربج نشيطاً جـداً يف       Vischer    كما كان مسبك فيشر     

نز هلـا    من الربو   فقد أنتج عدة متاثيل صغرية     ,إنتاج األعمال الربونزية    
  . من النوافري املزخرفة اًصب عددأصول خشبية كما 
أقام مسبكاً يف موهالو لصنع متاثيل كان يريـدها         " ماكسميالن  " أن  ) م  1998 (     ويضيف قدال 

لصب مقربته وكانت تشمل كل أسالفه من بيت هانسربج ، وأيضاً مئات مـن التماثيـل الـصغرية                  
 لتلـك   اًمصمم" جورج كوديلر   "  فكان   ، فنانني ثالثة من ال   وكان يشارك يف هذا العمل    . للقديسني  

امتـازت تلـك    و ، قام بـسبكها     "ستيفان جولد   " ، أما   " ليوناردوت ماجت   " األعمال ، وشكَلها    
 إضافةً إىل دقتها ونوعية الربونز      ،األعمال جبودة عالية من حيث التشطيب واإلخراج بعد عملية الصب           

  . كبرية ةا عظماملستخدم لسبكها مما حقق هل
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  :متهيد
 يف شـىت    استغالهلااإلنسان يعمل على    ، و  ألواا   ختالفوإمنذ أول تاريخ املعادن و تعدد أنواعها            

رفـة   سرعان ما توصل إىل مع     هإال أن  ،أساليب بدائية   يتم تشكيلها بدايةً بطرق و     فكان   ,جماالت احلياة   
 هحني تطور إدراك   و ، بالطرق   هاملعدن ومن مث تشكيل    فاستغل ذلك بتسخني     تأثر مجيع املعادن باحلرارة ،    

 حيـث أثبتـت     ,للعالقة بني املعدن و النار توصل إىل درجة واضحة و متقدمة يف تـشكيل املعـدن                 
ومن مث صب   ،  ب الشديد    بتعريضها لله  االنصهارالدراسات حني ذاك أن تلك املعادن تصل إىل درجة          

ح مـن خـالل     تـض اوهذا ما   . مع  ر يف قوالب خاصة تصنع من احلجر أو الطني أو الش          املعدن املنصه 
  . السابق تناوهلا يف املبحث  متّاليتعة عرب احلضارات ب مت التعرف على تقنياا املتاليتاألعمال الفنية 

  
خمتلفـة  تباع طرق وسـائل     ادم العلوم وتكثيف التجارب على تشكيل املعادن ب           ومبرور الوقت وتقَّ  

 بدورها  أدت  واليت , يف ذلك الوقت  املتبعة  )  السباكة (أدخلت الكثري من التعديالت على طرق الصب        
 لةبتشكيل املعدن وهو يف حالة السيو     والذي يتم     التشكيل الفين  لتقنيات السباكة يف   األدائيتحسني  الإىل  

  .املطلوب )  النموذج (وذلك بصب املعدن املنصهر يف قالب حيتوى على فراغ يأخذ شكل املسبوك 
  :  السباكة يف تنفيذ العمل التشكيلي استخداممميزات إىل أهم  ) م1998(     وأشار قدال 

  . ـ دقة و جودة النتيجة 1
  . ـ احلصول على مسبوكات معقدة التفاصيل 2
  . لقيم التشكيلية املتمثلة يف اإلتزان و اإلرتكاز على نقطة  ـ حتقيق ا3
  . ـ تفادي تلف العمل األصلى 4
  . للعمل الفين االنتشار ـ حتقيق 5
 ـ أرخص طـرق التـشكيل و اإلنتـاج     6

  .باجلملة
  .   ـ ختفيض تكلفة العمل الواحد7

أن املسابك املتخصصة مبجال النحت     جند      و    
يف العامل اآلن تقوم بصناعة قوالب مرنـة مـن    

مواد حديثة تقوم بنقل تفاصيل العمل التشكيلي       
   )23( شكل إنتاج أكثر من نـسخة      ابواسطتهميكن  و, جيداً  

ية ان وهو يقوم بترقيم النسخ على حسب أولالفنيوضح 
   للعمل الواحدةسبكها بالنسب

 32م ، صـJone W.mills ، 1990جون ميلز (
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فالنسخة األوىل    )23( شكل  الفنان بترقيم النسخ على حسب جمموعها الكلي        املسبك و ، ويقوم   مشعية  
د يتم ذلك ملعرفة عد    و ,هكذا   لعدد ستة نسخ و    2/6نسخة الثانية    وال  ،  مثالً لعدد ستة نسخ    1/6ترقم  

  .النسخ املوجودة للعمل التشكيلي 
  
  

  ستخدمة يف تقنيات السباكةاألدوات واملعدات امل •
املعدات األدوات   أعمال برونزية مصبوبة بإحدى تقنيات السباكة ، يلزم استخدام بعض من                 لتشكيل

واليت ذكرها عبـد  ) كة الشمع املفقود سباكة الرمل ـ سبا ( ذه التقنيات الشائع استخدامها يف مثل ه
حيـث  ) م 1998( وقدال ) م 1996  ( Steve Hurstستيف هورست و) م 1967( الواحد 

ومعدات تـستعمل يف    مواد  فهناك  .  أقسام تبعاً الستخدامها مع تلك التقنيات        ثة إىل ثالث  صنفتها الباح 
كالبواتق ومالقيط البوتقة واألفران وعـدد قطـع اـاري            " الرمل والشمع املفقود    "سباكة تقنيتني

 "الرمـل   " ومعدات خاصة بـسباكة      ,) كالفرش واألزاميل   ( وعدد تنظيف املسبوكات    واملصبات  
ت واملنافخ والتـراوال  وشوكات رفع النماذج    ريازق والتزجة ومدك التزجة وكيس التعفري واملناخل        كال

 كالـدالليك وحوامـل   "الشمع املفقود " ومعدات خاصة بسباكة  ,واألسبتوليات وصناديق الرفـع   
  .  وأدوات معدنية خاصة بتشكيل النموذج الشمعي الدالليك

اليت تشترك فيها تقنيتني سباكة الرمل والـشمع         اتعداملاألدوات و     وفيما يلي يتم التعرف على تلك       
  : املفقود أما األدوات واملعدات اخلاصة بكل تقنية يشار إليها يف اجلزء اخلاص بتلك التقنية الحقاً 

  
  :الشمع املفقود سباكة الرمل وسباكة  ت املستخدمة يفعدواملدوات األ
 من الفـرن إىل مكـان       هعدن أثناء صهره يف الفرن ، أو عند نقل        تستعمل البواتق حلمل امل   :  البواتق   -1

   ) . 24( صب املعدن يف القوالب كما يوضحها شكل 
      

  
  
  
  

  )24(شكل
   لصبه يف القوالبهمحليوضح صهر املعدن يف البوتقة و

http://www.collectorsguide.com/fa/fa023.shtml  
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  )25(شكل
  ال وأحجام خمتلفة للبواتقأشكيوضح 

  )101ت ، صـ. اخلطيب وأيوب ، د ( 

عادة ما تصنع البواتق من خملوط من اجلرافيت األسـود ونـوع            " نه  أ) م  1998( ويضيف قدال       
ها السباك احلجم الذي يكفي لصهر خيتار من ) 25( خاص من الطينة ـ وللبواتق أحجام خمتلفة شكل  

 ، وحتمـل  10 بالكيلو جرام ـ فالبواتق الصغرية صنعت مبقاسات من الـصفر إىل   هاملعدن املراد صب
.  كجـم    30 حوايل   20وتتراوح مقاسات البواتق رقم     .  كجم من النحاس     5 تقريباً   10البواتق رقم   

  ) .  223صـ" (  ْْ لبضع ساعات 120وعند استعمال بوتقة جديدة جيب رفع درجة حرارا إىل 
    وجيب التأكد من جفاف البوتقة قبل ملئها باملعدن املنصهر ، ألن وضع البوتقة رطبة يف فرن ساخن                 

 وجيب عدم تـرك     باختيار الفرن املناسبة حلجمها ،    كما جيب جتنب حشر البوتقة       ،   يؤدي إىل تشدخها  
ما جيب عدم ترك أي معدن يف البوتقة ليربد بل جيب أن            ك،  البوتقة يف الفرن بعد أن جيهز املعدن للصب         

 ألنه التغيري السريع لدرجـة      ، وبعد صب املعدن من البوتقة تترك لتربد ببطء          ، الرمل   منيفرغ يف فجوة    
  . حرارة البوتقة يؤدي إىل كسرها أو ختدشها أو تقشريها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  

       
  
  

     
  
  

 ( أ  )
 شكل البوتقة 

 )ب(
 بوتقة يدوية

  ) ج( 
 بوتقة ذات حامل

 )د(
 بوتقة صب من القاع

 )هـ(
 بوتقة مرفع

   )و( 
 بوتقة مناولة
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  ) 27(شكل 
  يوضح أفران البوتقة

  )57م ، صـ1999، ) وآخرون ( راشد  ( 

  

ل مالقط البوتقة يف    تستعم:  مالقط البوتقة    -2
البوتقة من الفرن ، حيث ذكـر سـتيف         رفع  

ن إ) م Steve Hurst ) 1996هورسـت  
هذه املالقيط صممت مبقاسات خمتلفة حبيـث       

 اًن للمالقط أنواع  أتناسب أحجام البواتق ، كما      
 فمنها اليدوي الذي ميسك باليد ، ومنها        همتعدد

ــذي  ــاآليل ال ــة مي ــع ميكانيكي   سك برواف
  ) .  26( شكل 

  
  
  
 تستعمل األفران يف صهر املعدن أي حتويله من احلالة الصلبة إىل احلالة السائلة بواسـطة                : األفران   -3

  فـرن الدسـت    فمنـها   .  وأمجع املؤلفون على تعدد أنواع األفران املستخدمة يف املـسابك            ،احلرارة  
 كفرن  األفران الكهربائية تستخدم   دم غالباً يف صهر احلديد بأنواعه ، كما        والذي يستخ  )الكيلوبال  ( 

 . الكهربائية يف صـهر الـصلب        ن وغالباً ما تستخدم األفرا     ، القوس الكهربائي وفرن احلث الكهربائي    
أفران وهناك نوع آخر من األفران وهي       

و تستخدم هـذه    )  27(  شكل   البوتقة
 ديديـة  األفران يف صهر املعادن غـري احل      

 املـسبك   يف أرضية    اًفمنها ما يكون ثابت   
  الـيت وصـفها راشـد      )  28( شكل  

بأا تتكـون   ) م  1999) ( وآخرون  ( 
حفرة حتت سطح األرض مبطنـة      " من  

راري وحتتوي على حجـرة     بالطوب احل 
 توضع يف هذه احلفرة جمموعة      لالحتراق  

من البواتق املشحونة باملعدن ، وميكن أن       
تالمس البواتق حجرة االحتراق أو تكون      

خن بواسـطة غـازات     بعيدة عنها  وتس   

   )26( شكل
  أحجام وأشكال خمتلفة ملالقيط البواتقيوضح 

 مJohn  W. Mills ، 1990جون ميلز ( 
  )74صـ
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قة يعمل بالغاز فرن بوت .فرن بوتقة يعمل بالفحم

  " االحتراق الناجتة من وقود صلب كفحم الكوك أو وقود سائل كالسوالر أو أحـد أنـواع الغـاز                   
) م  1998( وقـدال   ) ت  .  د( تفق معه يف ذلك اخلطيب وأيوب       او.   )29( شكل    )57صـ( 

  .قة املستخدمة تتحدد سعة هذه األفران حبجم أبعاد البوتماغالباً أنه ) م 1967( وأضاف عبد الواحد 
ـا  إهي شبيهة إىل حد كبري ذه األفران إال          ف     أما األفران اليت تستخدم يف حتميص القوالب احلرارية       

  .خمصصة لتحميص القوالب احلرارية 
  
  
  
  
  

  للبوتقة يظهر جبانبه ملقاط فرن مفرد ومتعددة                        فرن به بواتق 
  ) 28( شكل 

  حتت سطح األرض البوتقة فرة  حليوضح منوذجني
   )109م ، صـJohn W. Mills ، 1990جون ميلز ( و ) 99ت ، صـ. اخلطيب وأيوب ، د ( 

  
  
  
  
  
  

                                        
  

  ) 29( شكل 
  يوضح فرن بوتقة يعمل بالفحم ، وفرن بوتقة يعمل بالغاز

   )99ت ، صـ. اخلطيب وأيوب ، د ( 

  
 ى خلروج اهلـواء   خرأ خاصة لعمل جمرى للمعدن و     اً تستعمل عدد  :دد قطع ااري واملصبات      ع -4

  كاملطارق ، واملقـصات واملناشـري      املصبات وقنوات اهلواء  ) كسر  ( كما تستخدم عدد خاصة بقطع      
 وغالبـاً مـا تـصنع       ،والصاروخ  كما تستخدم األزاميل يف كسر املصبات وفصلها عن املسبوكات            



 93

تلك العدد واألدوات املستخدمة لقطع اـاري        ) 30(  ويوضح شكل    ، من احلديد الصلب     األزاميل
  . واملصبات 

  
  
  
  
  
  

   )30( شكل 
  األدوات املستخدمه لقطع املصبات والقنواتيوضح 

   )233 صـ232 صـ212م ، صـJohn W. Mills ، 1990جون ميلز ( 

  
نماذج واملسبوكات ، وللفرش عدة أنـواع        تستعمل الفرش لنتظيف ال    : عدد تنظيف املسبوكات     -5

فمنها الناعمة اليت تستخدم يف تنفيض النموذج ، ومنها الصلب املصنوع من الـسلك وتـستخدم يف                 
تنظيف املسبوكات ، ويصنع السلك من الصلب املبطط بعد معاجلته حرارياً ، وأيضاً فرشـاة العجلـة                 

 اليت تستعمل لبل الرمل عند خط الفصل حول         هياالسلك اليت تستخدم يف تنظيف املسبوكات ، وفرش امل        
  ، وتبليل القالب احلـراري     ) يف سباكة الرمل    ( النموذج أو أي مكان آخر يف القالب حسب املطلوب          

  . ليساعد على توليد خبار أو رطوبة متكن الشمع من اخلروج بالكامل ) يف سباكة الشمع املفقود ( 
زالة الربوزات والنتوءات والزعانف وتعمل مجيعها      الائية ، واملبارد        كما تستخدم أداة التجليخ الكهرب    

  .على تنظيف سطح املسبوكة 
  
  

  ( Casting )  تقنيات سباكة املعادنأنواع  •
   :كالتايلو تقسم عمليات سبك املعادن إىل عدة أنواع     
  . سباكة الرمل _ 1
  . سباكة الشمع املفقود _ 2
  . سباكة الكساء _ 3
  .  )الصب يف إسطمبات (ة حتت الضغط  سباك_ 4



 94

  . سباكة الطرد املركزي _ 5
   .بائي سباكة الترسيب الكهر_ 6
  

المـا  ) سباكة الشمع املفقود    ( والنوع الثاين   ) سباكة الرمل   (     وسيتم التركيز على النوع األول      
  .حمط الدراسة والتطبيقة 

  

  : سباكة الرمل -1
علـى   انتـشاراً املستخدمة يف عمليات سباكة املعادن وأكثرها       ألنواع     تعد سباكة الرمل من أهم ا      

دة معقدة الـشكل  ح وتستخدم بصفة عامة إلنتاج أكرب كمية من املسبوكات أو إنتاج قطعة وا      اإلطالق
  وتسمى املنتجات ـذه التقنيـة      . ع املعدن املصبوب يف قوالب الرمل        ، مهما كان نو    أو كبرية احلجم  

   " . الرملمصبوبات" 
 تقنية إنتاج مـصبوبات     بأا" عن تقنية سباكة الرمل     ) م  1998(     وتتفق الباحثة مع تعريف قدال      

   ) . 209صـ" ( معدنية من قوالب مصنوعة من الرمل 
  

ـ                      هيتركب رمل السباكة من السيلكا مضافاً إلية مواد أخرى لتحسن من مقوماته وتزيد مـن متانت
 ةيكون منفذاً من مـادة صـلب       ) سبكه نسخة معدنية     مل الشكل املطلوب  الذي يصنع لع  ( النموذج  و

ئن أو اجلـبس أو     دالفقد تكون مصنوعة من ال     ) واالهتزازالدك  (  من الضغط عليها     اًلتتحمل قدراً كبري  
فذ النموذج من اخلشب أو املعدن      يفضل أن ين  ف أما يف حالة إنتاج عدد كبري من النسخ          اخلشب أو املعدن  

 مـا يـدوياً أو أليـاً      إمث يدك الرمل من حوله ويكون الدك         ∗بوضع النموذج بداخل ريزق   ويتم ذلك   
اً بالقالب الرملـي  خراج النموذج من داخل الريزق جيب فتحة بعناية مث سحب النموذج ليترك جتويف          وإل

وللمحافظة على شكل القالب الرملي جيب أن يكـون         .   املعدن املنصهر يف فراغ القالب      صب ليتسنى
 ، وهذا ما مييز سباكة الشمع املفقود عن  )Under Cutاخللوص (  من القطع السفلي اًلنموذج خاليا

  .مكانية صب النماذج املعقدة أو اليت ا تفاصيل دقيقة إسباكة الرمل من حيث 

                                                 
عبارة عن صندوق من املعدن أو اخلشب ، يوضع داخلة منوذج القطعة املطلوب صبها ، مث                ) " ر ساند   إطا(  الريزق   ∗

 وبعد ذلك يستخرج النموذج تاركاً مكانه فجوة القالب وقد يتكون اإلطار الساند    , الساند بالرمل ويكبس     رميأل اإلطا 
     ) . 57م ، صـ1967عبد الواحد ، " ( من قطعة واحدة أو أكثر 
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) م  1975( مليات السباكة كما ذكرهـا الـصباغ         املراحل األساسية اليت متر ا ع          وميكمن حصر 
   :كالتايل

  .  عمل النموذج ، وتشكيل القلب والقالب -1
  . صهر املعدن -2
  .  السكب والتجميد -3
   . ومعاجلة سطحه  إخراج املسبوك وتنظيفه-4
  .  اإلاء والتهذيب -5
  

 أي أنه البد من مرور املـسبوكة بتلـك          تم إنتاجها كل مسبوكة ي  ل وتعترب املراحل السابقة أساسية         
بعـد  بالتفصيل سيتم التعرف عليها وها بدقة ،  ا من تقنيات وإجراءات البد من إتباع      املراحل وما يتخلله  

  .وخصائصه رمل السباكة من حيث أنواعه ومكوناته   علىالتعرف
  
  

  :  يف املسبك ةالرمال املستخدم
، ويوجـد يف   Sio2) الـسليكا  ( ن املصدر األساسي لرمل املسبك هو ثاين أكسيد الـسيلكون      إ    

 يت حتطمت بفعل العوامل الطبيعية وتدحرجت وترسبت يف الكثبان         على شكل صخور الكوارتز ال     الطبيعة
ضها بـبعض    بع  ،  مرتبطة طبقات السفلى من األرض   الاألار والبحار ويف    ويف البحريات وعلى شواطئ     

ك والـيت يـستخرج     كل ذلك أوجد الكثري من األشكال املتنوعة لرمل املسب        .عن طريق الطمي واملاء     
خر حيتاج إىل معاجلة ، وذلـك       آل يف حني جند البعض ا     بعضها بالتعدين ويستعمل كما هو دون معاجلة      

 لالسـتخدام  جتعله صـاحلاً     اصاً ليكتسب خو  )كاملاء ، الرمل ، الطفل       (  له من العناصر   مما يلز بإضافة  
ملعدن املطلـوب    نوع ا  وبة لرمل املسبك على عوامل كثرية مثل      املطل وتعتمد اخلواص    ,كرمل للمسابك   

 فاوتات البعدية ومواصفات أخرى للمسبوك تشمل الت    ) اسمات  (  ، ومقاس وتصميم املسبوك      هسبك
ل اليت تناسب املواصفات املطلوبة مـن املـصادر         ا، وعندما يصعب احلصول على الرم     ونعومة السطح   

  .لبعض وخلطها مع بعضها االطبيعية  فإا تصنع بتوليف العناصر املختلفة صناعياً 
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  : أنواع الرمل املستخدم يف السباكة 
   : الرمل الطبيعي -1

الباحثون بأن الرمل الطبيعي وهو الذي يتكون أساساً مـن رمـل            مع  ) ت  . د  ( بتراك  . فتفق  ا    
 من الـشوائب   قاوماً للحرارة ، وهذا الرمل خال      م يعترب م ْ 1770  والذي ينصهر عند حوايل     الكوارتز

  خرى لتسهل مـن عمليـة تـشكيل        أ) إضافات  ( ومواد  ) مادة رابطة   (  الطفل    إليه ويستخدم مضافاً 
الرمل األخضر أو   ) اليت تستخدم مرة واحدة فقط       ( االستهالكية ويستخدم لتشكيل القوالب     ،القالب  

   . الرمل اجلاف أو الطفل الرملي 
  : وهي كالتايل  يكثر استخدمها يف هذا اال مصطلحات    وهناك 

  . الطبيعية خالياً من الشوائب ةرادصم وهو الرمل الذي يؤخذ من :رمل اجلديد ال
  . وهو الرمل الذي سبق إستخدامة يف صناعة القوالب مرة واحدة أو أكثر  : املستعمل الرمل

  .تقريباً % 30 وهو الرمل املخلوط برمل جديد ومواد أخرى بنسبة ) :حديث اخللط ( الرمل املكون 
 وهو الرمل املخلوط حديثاً ، واحملضر بعناية فائقة ، واملغربل واملنخول فـوق سـطح                :رمل الظهارة   

النموذج اخلاص بتشكيل قالب الرمل األخضر ، ألن السباكة يف هذه احلالة جترى بواسـطة قالـب مل                  
  .جيفف مسبقاً 
أن يكـون   :  خواص وهي    والب الرمل البد وأن تتميز بأربع     بان ق ) " ت  . د  ( بتراك  .     ويؤكد ف 

   ) .41صـ" ( قابالً للتشكيل ، ومتماسكاً ، وصامداً للحرارة ، ومنفذاً للغازات 
   :ما يليرمل القوالب تلك اخلواص اليت جيب أن يتميز ا ب ويراد    
  . ويقصد ا إمكانية تشكيل الرمل بسهولة حسب الشكل املطلوب للقالب : قابلية التشكيل -أ
  .جنراف بتأثري سكب املعدن يف جتويف القالب الا قدرة الرمل على مقاومة اويقصد  :  التماسك-ب
  . ويقصد ا منع املعدن املنصهر من حرق القالب أو إحداث نقر فيه : الصمود للحرارة -ج
 أي السماح للغازات واألخبرة الناجتة أثناء السباكة باهلروب من خالال رمل القالب             : إنفاذ الغازات    -د

  .اء اخلارجي إىل اهلو
 التشكيل تـؤثر    ألن قابلية .  على توافر هذه اخلصائص يف رمل السباكة         جودة املصبوبات  وتتوقف    

على جودة األسطح ، ومتاسك الرمل يؤثر على الدقة البعدية للمصبوبات أي يـساعد علـى إنتـاج                  
تـسهيل تنظيـف    مصبوبات مطابقة لألبعاد احملددة ، أما خاصية الصمود للحرارة فهـي تـؤدي إىل               

ر توفّو ،يف املصبوبة ) خببخة ( ت غازية  وأخرياً نفاذية القالب للغازات اليت متنع حدوث فجوا       املصبوبات  
  ,ملء فراغ القالب باملعدن متاماً عمل على يهذه اخلاصية 
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  ) : التخليقي (  الرمل الصناعي -2 
ـ      على أن قوالب  ) ت  .  د ( بتراك. مع ف ) م  1998 ( أتفق قدال      وافرت  الرمل تكون جيدة إذا ت

 ويتوقف وجود هذه اخلواص يف الرمل       فيها تلك الصفات السابقة وطابقت مكوناا للنسب الصحيحة       
وعلى مقدار ما حيتويه من الطفل أو املـواد         ،   هوعلى كيفية توزيعها في   ،  على شكل حبيباته وحجمها     

وقد تتحقق هذه اخلواص إذا كان رمـل          .هفيالرابطة األخرى ، وأخرياً على نسبة تراب الفحم واملاء          
الكوارتز والطفل من رتب ممتازة مث جرى خلطهما وفقاً لنسب حمددة بدقة ويعـرف رمـل القوالـب               

 وقد   ) الرمل الذي اصطنعه اإلنسان وركبه     أي( خليقي  تصطناعي ، أو ال   الاملركب ذه الطريقة بالرمل ا    
مبقـدار  ) اخلـردة   (  من الرمل خيفض نسبة اهلالـك         النوع املقارنة أن استخدام هذا      تأثبتت الدراسا 

    .تقريباً % 0.2
    

  
  : مكونات رمل السباكة 

   قدال  أشار إليها درولية  أساساً من خماليط ثالثة عناصر هي     ) األخضر  (     يتكون رمل السباكة الرطب     
  : وهي كالتايل ) م 1998) ( وآخرون ( وراشد ) م 1998( 

  .لرمل ، ذات مقاس وشكل مناسبني ويكون ملقاساا توزيع منتظم حبيبات ا: أوالً 
  ) .الطَفل ( مادة رابطة : ثانياً 
  ) .نسبة الرطوبة ( املاء : ثالثاً 

  
  :الرمل : أوالً 

إىل % 50حتتـوي علـى     " ن املادة الكلية لرمل السباكة      إ) م  1999) ( وآخرون  (     ذكر راشد   
( ويضيف قـدال     ) . 85صـ" ( على األخص   ) سيد السليكون   ثاين أك ( من حبيبات الرمل    % 95

 وأكسيد احلديـد    ياا، األلومن  حيتوي على السيليك   أن رمال السباكة من الناحية الكيميائية     ) " م  1998
   ) . 211صـ" (  ومواد عضوية واملاء املتحد وقليل من القلويات واملاغنسياواجلري 

كيبتها املعدنية ، وبنسبة الطني فيها ومن حيث شكل حبيباا              وقد ختتلف حبيبات الرمل من حيث تر      
   . )31(  شكل يف وشبة الزاوي ، واملستديرة ، واملركبة كما يظهر وحجمها وتوزيعها ، فمنها الزاوي 

  : أشكال حبيبات الرمل -1
   .ويتميز حبدة أركانه:  الزاوي -أ
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   )31( شكل
  يوضح أشكال حبيبات الرمل وحجمها وتوزيعها

  )86م ، صـ1999، ) وآخرون ( راشد ( 

 الزاوية   وهي شبيهه باحلبيبات   : الزاوي   ه شب -ب
 ويتميز الرمـل الـزاوي      , أن أركاا ملفوفة  إال  
زاوي بأما أكثر تالمساً حلبيبامـا ممـا        ال هوشب

 وحتتاج رمال املسبك اليت      ،  مقاومة عالية  ايعطينهم
إىل مادة رابطة أكثـر     تتكون من احلبيبات الزاوية     

  .ورطوبة أعلى
وتتميز هذه احلبيبـات    :  احلبيبات املستديرة    -ج

 ارة مما يقلل من تالمس احلبيبات     دستالبأا كاملة ا  
وعلى هذا األساس تكون القوالب املصنوعة منـها        

وحيتاج  ،) املسامية  ( أكثر طواعية خلاصية النفاذية     
إضافةً إىل أن القلوب والقوالب املستخدم فيها هذا النوع مـن           . منها إىل قليل من املادة الرابطة        الرمل

لك القلوب والقوالب املصنوعة    ن مقوماا امليكانيكية أقل من ت     ال أ  إ ،الرمل يتم حتميصها بسهولة كبرية      
 إذا ما تعرضـت جلريـان       ) احلبيبات املستديرة    (ا جترف إحيث   ،من أشكال حبيبات الرمل اآلخرى      

  .بسرعة أكرب عندما تسخن ) تفككها (  إضافةً  إىل إنفصاهلا ,املعدن 
  يث يـصعب فـصلها بواسـطة       رتبط بعضها ببعض ، حب    ي وهي احلبيبات اليت     : احلبيبات املركبة    -د

ل املكـون مـن     ، ويقل استخدام الرم   وقد تتكون هذه احلبيبات من أي من األشكال الثالثة            .املناخل
احلبيبات املركبة يف عملية السباكة نظراً الحتمال تكسر القوالب املصنوعة منها عند درجات احلـرارة               

  .املرتفعة 
 كذلك  بط هذه احلبيبات ودرجة املسامية    ري شكل احلبيبات على قدرة جتميع وترا          ويتضح مما سبق تأث   

  :كما يلي على خواص رمل املسبك  ريتأث يبات له احلبمحجفإن 
  
  :  حجم وتوزيع حبيبات الرمل -2

 أن تنتج ) ذات احلبيبات الصغرية    ( ، والرمال الناعمة    ) ذات احلبيبات الكبرية    (     ميكن للرمال اخلشنة    
 ومها) م  1999) ( وآخرون  (  راشد   اللذين ذكرمها أعلى مقاومة ترابط اعتماداً على العنصرين التاليني        

  :  كالتايل 
  .سطح التالمس بني حبيبات الرمل  -أ
    . عدد احلبيبات املتالمسة -ب
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استخدام  فعند   مال الناعمة ر أسطح تالمسها صغرية باملقارنة بسطوح تالمس ال       الرمال اخلشنة     تكُون  
 تكون املساحة املوزعة من طبقات الطمي على الرمال اخلشنة أكرب           ،نفس الكمية من الطمي يف اخلليط       

 وكلما صغر   ،نه يضعف النفاذية    أ فيؤدي ذلك إىل قوة متاسك عالية رغم         ،مسكاً منها يف الرمال الناعمة      
كما أن  ,على قوة متاسك الرمل     فيؤثر ذلك    املتالمسة يف اخلليط     هحجم حبيبات الرمل كثر عدد األوج     

مـل  ر منخفضة ، إال أن ما مييز ال       لالنصهارللغازات ضعيفة ومقاومتها    ) الصغري  ( الناعم  نفاذية الرمل   
فتكون أسطح األعمال املسبوكة    ) الكبرية  ( ل اخلشنة   رما أما ال   .سبوكاتالناعم إنتاج أسطح ناعمة للم    

 مرتفعـة   لالنصهار من الرمل الناعم ، إضافةً إىل أن مقوماا          خشنة ، إال أن نفاذيتها أعلى      الناجتة عنها 
  .وقابليتها للدك أعلى من الرمل الناعم 

 نظـراً الن تعـدد حجـم        من معامل النفاذية  حجم حبيبات الرمل يف اخلليط الواحد يزيد            وثبات  
لفرصة للحبيبات الصغرية   تيح ا يباخللطة الواحدة   ) اجتماع حبيبات الرمل الكبرية مع الصغرية       ( احلبيبات  

 ايل متنع نفاذية الغازات للخارج    فبالت) اخلشنة  ( بأن حتتل الفراغات البينية للحبيبات الكبرية       ) الناعمة  ( 
 إال أن ما مييز إخـتالف حجـم         ,) البخبخة  ( مما يؤدي إىل أن تنتج مسبوكة مليئة بالتجاويف الغازية          

 وذات أسطح ناعمة فبالتايل تكون أسـطح األعمـال          احلبيبات هو احلصول على قلوب وقوالب قوية      
  .املصبوبة ناعمة 

  
  ) :الطَفل ( املادة الرابطة : ثانياً 

 املصدر الرئيسي ملتانـة     يعتربمن الطفل الذي    % 50ـ   20  حيتوي رمل السباكة عادةً على حوايل         
" الـرابط   " ون الطفل هو    القالب ومطاوعته يف التشكيل بعد إضافة كمية مناسبة من املاء ، وبذلك يك            

لرواسب املعدنية  مل يف الطبيعة خملوطاً بالطفل بالنسب املالئمة يف بعض ا         روقد يوجد ال  . لرمال السباكة   
خدامة مباشرةً يف السباكة فيعرف عندئـذً برمـل         تم واس حبيث ميكن استخراج الرمل من املنج     ،   طبيعياً

يجب إضـافة   فكون فيها الطفل أقل من النسب املطلوبة         اليت ي  األخرى أما يف الرمال     ،السباكة الطبيعي   
  .الطفل الرابط ليعطيها قوة ومتانة ومقاومة ومطاوعة للتشكيل 

أصالً عبارة عن أكوام من حبيبات بلورية متناهية يف الدقة          " الطفل بأنه   ) م  1998( ويعرف قدال       
ىل جمموعات قليلة تعرف باملعادن      وميكن تقسيمها على أساس تركيبها إ       ، وهي عادةً على شكل قشور    

   ) .212صـ" ( الطفلية 
  :     واملعادن الطفلية اليت تستخدم كإضافات رابطة للرمل تشمل األنواع التالية 

  . أنواع البنتونايت -1
  .) الكاولينات ( أنواع الطفل احلراري  -2
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  ) .هالوبسايت ، ايلليت (  خاصة من الطفل اً أنواع-3
ويعترب الطني احلراري وأنـواع     . وعان األول والثاين مها األكثر استخداماً يف رمل السباكة              ويعترب الن 

ـ                ةالبنتونايت ومسحوق السيلكا وأكسيد احلديد روابط غري عضوية تدخل يف رمل السباكة لتعطية متان
  ) .ناعمة (  أسطح ملساء هعالية ، وتكسب

  
  ) :نسبة الرطوبة ( املاء : ثالثاً 

 تعمـل علـى   %8.00 ـ  1.5بأن إضافة كمية من املاء تتراوح مابني ) م 1998( دال     أكد ق
   وتعد هذه النسبة أفضل نسبة تقريباً إلعطاء اخلليط قـوة ومتانـة وطواعيـة               تنشيط الطفل يف الرمل ،    

 اً قالب  إذ أن زيادة نسبة املاء عن تشبع اخلليط ينتج         ,وميكن إضافة نسبة الرطوبة للرمل باخلربة        , للتشكيل
طوبة تؤثر علـى    رالزيادة يف نسبة ال   أن تلك   ) م  1999(  )وآخرون  ( كما يضيف راشد    ،  أقل متانة   

  . خاصية النفاذية بصورة سالبة ، إذ ينتج عنها ظهور فجوات هوائية وعيوب باملسبوكات 
 ن هنـاك مـواد    أمع عبد الواحد على     ) م  1998( وقدال   )م  1999) (وآخرون  ( تفق راشد   او    

واليت ميكن أن   ) الرمل ، الطفل ، املاء      ( خاصة ميكن إضافتها إىل جانب العناصر الرئيسية الثالثة السابقة          
  وكـثرياً مـا يـشار إليهـا         , ة املرغوب فيها ، أو جمموعة منـها       تضاف البراز إحدى اخلواص املعين    

طحون وزيت الوقـود    والفحم احلجري امل  ) الزفت  ( ومسحوق القار   كدقيق الغالل   " اإلضافات  " بـ
 والـيت سـيتم   األسود والدكـسترين   والعسل  سيد احلديد والبريليت   وأك )مسحوق  ( ودقيق اخلشب   

  :التعرف عليها فيما يلي 
عبارة عن دقيق الذرة املطحون جيداً أو النشا        ) " م  1998( وهو كما ذكره قدال      : دقيق الغالل    -1

وتضاف % 2.00 ـ  0.25ح النسبة املضاف منه مابني اجلالتيين املطحون املستخرج من الذرة وتتراو
    ) . 215صـ" ( هذه املادة للرمل لتزيد من متانة الرمل األخضر أو اجلاف وزيادة قابليته لأليار 

  
صناعة فحم الكوك ، ويقطـر الفحـم        من   الزفت مستخرج ثانوي     ) :القار  (  مسحوق الزفت    -2

  ف ، ويتجمد تـدرجيياً مـع   600 ـ  350 من نصهارهف ، وتتراوح درجة ا35الناعم عند حوايل 
 هوقد يضاف الزفت لرمل السباكة وحـد      .  ابط كر هالوقت ، فكلما اخنفضت درجة حرارته يظهر تأثري       

ن إضافة الزفت لرمل السباكة تعطيه متانه عالية تعمل عند درجـات            إحيث  ،  لوطاً بالدكسترين   خمأو  
  .لي وصالدته على متاسك القالب الرماحلرارة املرتفعة 
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 عبارة عن فحم ناعم مطحون جيداً     بأنه  ) م  1999) ( وآخرون  (  راشد   ه عرف : الفحم احلجري    -3
به مواد طيارة تصل     واحلديد القابل للطرق ، و      يف سباكة احلديد الزهر الرمادي     يضاف للرمل املستخدم  

جري لرمل السباكة يعمل    وإضافة هذا الفحم احل   .  تقريباً والباقي منه كربون   % 40 ـ 36نسبتها إىل   
   .على حتسني مالمس السطوح ويسهل عملية تنظيف األعمال املصبوبة 

  
 معدن إسفليت صلب قابل للتطاير بدرجة كافية مثل          بأنه )م  1998 (  قدال ه عرف : اجليليسونات   -4

 إىل  0.4 ويـستخدم بنـسبة       تأثرياً ىمس السطوح إال أنه أقو    الفحم احلجري ويستخدم لتحسني مال    
  .تقريباً % 0.8

  
يضاف زيت الوقود أحياناً ليحل حمل نسبة ضئيلة من املاء ليعمل على خفض النسبة              : زيت الوقود    -5

       .املئوية الكلية للرطوبة لرمل السباكة
  
 أنواع كثرية من دقيق اخلشب لرمل السباكة بنسبة تتراوح مـابني            أحياناًيضاف  :  دقيق اخلشب    -6

 العالية ، اليت تقوم بضبط متدد الرمل ه احلراري ، ومساميتاستقرارهايد من وذلك لتز% 2.00 ـ  0.5
  .  عند درجات احلرارة العالية احتراقهاحيث تترك فراغاً بعد 

  ، وميكن إضافتها   شتعال لنفس الغرض   استخدام السليلوز وقشور احلبوب كمواد قابلة لال       ميكن    كما  
  % .8.0 إىل 5.0معاً بنسبة 

  
أنه يستخدم مسحوق السيليكا املطحون بإضـافته       ) م  1998(  ذكر قدال    :السيليكا   مسحوق   -7

  . لتزيد من متانة الرمل عند درجات احلرارة املرتفعة % 35لرمل السباكة بنسبة تصل إىل 
  
ناعماً يف بعض األحيان    يضاف  األمحر    أكسيد احلديد  أن) م  1998(  أكد قدال    : أكسيد احلديد    -8

لزيادة متانة الرمل عند درجـة      % 1.00 إىل   0.25تتراوح ما بني    نسبة مئوية صغرية    لرمل السباكة ب  
  .احلرارة املرتفعة 
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 املكرر الذي   يضاف العسل األسود غري   ) " م  1998( ذكر قدال   :  العسل األسود والدكسترين     -9
دم من السكر الصلب إىل الرمل لزيادة متانتـه عنـد جتفيفـه ، ويـستخ              % 70 إىل   60حيتوي على   

   ) .216صـ" ( الدكسترين لنفس الغرض 
  
  

  : اخلصائص العامة لرمل السباكة اجليد 
 الذي حيتوي الفـراغ     يون القالب الرمل  الرئيسي لعملية السباكة ألا تكّ        تعد رمال املسبك العنصر     

وللحصول على مسبوكة جيدة وخالية من العيوب ، يراعي توفر اخلـصائص            . املشكل للعمل املطلوب    
  ) : م 1998( وقدال ) م 1999) ( وآخرون ( كما تناوهلا راشد وهي التالية لرمال املسبك ، 

بأا اخلاصية الـيت جيـب أن       ) م  1998) ( وآخرون  ( أكد راشد    : قوة متاسك الرمل الرطب      -1
  ة مناسـبتني لعمـل القالـب        من قوة متاسك ومتان    )باملاء  أي بعد خلطة    ( يكون عليها الرمل الرطب     

  . وجيب أن يظهر الرمل هذه املتانة أثناء عمل القالب عندما يكبس ليأخذ الشكل املطلوب تناوله ،و
    
عنـد  " بأنـه  ) م 1999) ( وآخرون ( مع راشد ) م 1998( تفق قدال  ا : متانة الرمل اجلاف     -2

  ن  بسرعة يف صورة خبار ، وجيـب أن يكـو          ئهصب الشكل ، يفقد الرمل الالصق للمعدن الساخن ما        
  ال اتـسع   اوكـذلك ضـغط ثقـل املعـدن املنـصهر و          ،   اجلاف متانة كافية ملقاومة النحـر     للرمل  
   ) .213قدال ، صـ" ( القالب 

  
قـدرة  نه يقصد ـا     إ) م  1999) ( وآخرون  ( ذكر راشد    : املتانة عند درجة احلرارة املرتفعة       -3

، وذلك بعد تبخـر الرطوبـة        )م   ْ 100( حتفاظ مبتانة عند درجة احلرارة العالية فوق        على اال الرمل  
  املوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة 

املرتكز على حوائط القالب قد يكون سبباً       ) السائل  ( به ، الن الضغط الناتج عن ثقل املعدن املصبوب          
مل يكون للرمـل     إذا   اً حيدث حنراً أو تشققاً أو كسر      املعدن فقد  انسياب ، كما أنه إذا استمر       تساعهايف  

  . احلرارة املرتفعة متانة مناسبة عند درجات 
  
 يف القالب يتولد مقدار كبري مـن البخـار          عند صب املعدن املنصهر   ) : قابلية التخلل   (  النفاذية   -4

والغازات األخرى يف قالب الرمل الرطب ، وذلك بسبب احلرارة املوجودة يف الشكل ، وجيب أن يكون 
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حتوى الـشكل علـى ثقـوب       ا وإال   تلكي يسمح خبروج الغازا   ) امياً  مس( القالب منفذاً للغازات    
  .وجتاويف غازية 

  
تسبب حرارة املعدن املـسبوك      " :) م  1999) ( وآخرون  (  راشد   ويقول:  اإلستقرار احلراري    -5
دداً سريعاً يف سطح الرمل عند السطح الداخلي للقالب املالصق للمعدن ، عند ذلك يتشقق سـطح                 مت

   حتـت تـأثري التـسخني       ه القالب مستقراً نسبياً يف أبعـاد      القالب أو ينبعج أو يتقشر إذا مل يكن رمل        
         ) .77صـ" ( السريع 

  
 وعـدم   لالنصهارن مقاومة الرمل    أ) م  1999) ( وآخرون  ( ذكر راشد   : حتمال احلرارة   ا قوة   -6

  . بالشكل املسبوك يساعد على جودة سطح الشكل وسهولة تنظيفه لتصاقهاليونته أو 
  
احلرارة يـؤثر علـى     أن توصيل   ) م  1973) ( وآخرون  ( ماليشيف  . أيؤكد   : توصيل احلرارة    -7

 احلرارة على ويتوقف توصيل.  حيث أنه يؤدي إىل سرعة تربيد املعدن املصبوب يف القالب            القالب وبنيته 
 ولذلك كثرياً ما يلزم جتفيف القوالب املستعملة لسباكة املسبوكات الكبرية مـن             درجة رطوبة القالب  

  . الزهر لتقليل توصيلها للحرارة الصلب و
  
) وآخرون  ( ماليشيف   .مع أ ) م  1998( قدال  تفق  ا) : سهولة التشكيل والضغط     ( االنسياب -8
ن يكون الرمل قابالً للكبس والضغط اجليد عند عمل القالب بطريقة الـرج ،              أعلى أمهية   ) م  1973( 

 حتت تأثري ضغط املعدن الذي ينكمش نتيجة        أو الضغط ، أو القذف ، أي جيب أن ينساب الرمل قليالً           
 ، قد تـسبب   ) بليته لالنسياب ضعيفة    قا( نتظمة واهلشة اليت تشكل من رمل       املفالقوالب غري   . للتربيد  

  .   أو خشونة يف سطوحه وخصوصاً يف احلوائط اجلانبية اًإزدياداً يف حجم الشكل أو تشقق
  
 ألن ذلك ينتج أشكاالً حوافها وأسـطحها        ل دقيقة  أن تكون حبيبات الرم    : إنتاج سطوح ملساء     -9

  . ملساء 
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ن الرمل الساخن الذي يصبح صـلداً       أ) " م  1999) ( وآخرون  ( ذكر راشد     :االيار قابيلة   -10
لذا جيـب   . كالصخر وتصعب إزالته من الشكل املسبوك قد يتسبب يف متزق أو تشقق املعدن املنكمش               

   ) .78صـ" (  بعد تصلد املسبوك يارإللأن يصبح الرمل هشاً قابالًَ 
  

قـابالً  أن يكون الرمل املستخدم      "  إىل )م1999) ( وآخرون  (  راشد   دعا  :االستخدام إعادة   -11
   من اإلضافات اليت تكون قد فقدت نتيجـة صـب املعـدن املنـصهر يف                إلعادة استخدامه مع قليل   

   ) .78صـ" ( القوالب 
  

على ضرورة أن يكون الرمل سـهل       ) " م1999) ( وآخرون  ( د   أكد راش  : سهولة التحضري    -12
نه يتكون ببساطة من حبيبـات الرمـل        إحيث  . التحضري من مكوناته ، وأن يكون التحكم فيه سهالً          

       ) .78صـ" ( واملادة الرابطة واملاء 
   
  

  : القوالب املستخدمة يف تقنية سباكة الرمل 
ا   ال) م  1967( رف عبد الواحد        يعاألداة اليت تستخدم يف املسبك لتشكيل املـصبوبة        " قوالب بأ  

   ) .36صـ" ( املطلوبة 
 لذلك كثرياً ما توصف املصبوبات وعمليات       ,    وتعترب القوالب هي األساس إلنتاج مصبوبات جيدة        
وعان نأن هناك   ) ت  . د( بتراك  .  ويضيف ف  ,الصب بأمساء املواد والطرق املستخدمة يف صنع القالب         

وهي اليت تستمر لفترة    " معمر  " ويستخدم ملرة واحدة فقط ، والثاين دائم        " وقيت  " لقوالب أحدمها   من ا 
ستخدامها مرة واحدة ، مث     ا ، ألا تستهلك بعد      "اهلالكة  " القوالب الوقتية بالقوالب     وتسمى   ,طويلة  
ستخدامه مرة بعد   الك فيمكن إعادة    أما رمل القالب اهلا   . ستخراج املصبوبة املشكلة وتنظيفها     التكسر  

  وقد يتكون القالب من رمل رطب ، أو رمل جاف ، أو الطفل الرملـي ، ومجيعهـا مـواد                    . خرى  أ
ـ فأما القوالب الدائمة     .طبيعية      ∗ وتتركب رمال هذه القوالب من مواد هيدروليـة        "املعمرة  " تسمى ب

                                                 
ومن مث تـؤدي إىل     ) تتصلد وتتماسك   ( املواد الرابطة اليت حتتاج إىل املاء كي تشك         " ويقصد ا   : مواد هيدرولية    ∗

والرماد الناعم املتخلف   ) الكيوبوال  ( ، ومنها أمسنت بورتلند ، وخبث أفران الدست          ربط أجزاء القالب بعضها ببعض    
  رابط غري العـضوية الـيت تقابـل الطفـل املوجـود يف الرمـل               وهي تسمى أيضاً مواد الت    . عن حرق الفحم البين     

   ) .  43ت ، صـ . بتراك ، د .ف" ( الطبيعي 
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  كما قـد   ,ت اليت تعتمد على أشكال بسيطة       وتستخدم إلنتاج أكرب عدد من املصبوبا     مسنت  إلرابطة كا 
  .  اسم قوالب التربيد الفجائي)الدائمة ( يطلق على هذه القوالب 

من تقسيم للقوالـب الرمليـة إىل مؤقتـه         ) ت  .  د( بتراك  . ن مع ما ذكره ف    وتفق الباحث اوقد      
لية ، وقوالب الرمل    كقوالب الرمل الرطب ، وقوالب الرمل اجلاف ، والقوالب املصنوعة من قلوب رم            

قوالب " و. الب يف التشكيل الفين والصناعي      األمسنيت ، والصب يف أرضية املسبك ، وتستخدم هذه القو         
، وغالباً مـا تـستخدم يف التـشكيل         ) اخلزف  ( واليت تصنع عادةً من املعدن أو السرياميك        " دائمة  

وهي اليت استخدمت     ، خداماً يف جمال الفن    األكثر است  هيو"   اهلالكة القوالب الرملية " الصناعي ، أما    
 آخر من تلك القوالب والـيت يـتم         اًإضافةً إىل أن هناك نوع    . تقنيتها لتطبيق أعمال جتربة هذا البحث       

  ) وآخـرون   ( وراشـد   ) م  1967( ذكر عبـد الواحـد      تنفيذها مباشرةً يف أرضية املسبك حيث       
تستخدم يف حالة صب األعمال املـشكلة       " ك  الصب يف أرضية املسب   " أن هذه الطريقة    )م  1999( 

 تـشكيلها    حيث يصعب   ،  طن 100واملعقدة كبرية احلجم ، واليت يتراوح وزا من طن إىل أكثر من             
تـبطن  ) يف أرض املـسبك     ( ة أرضية كبرية    هذه الطريقة بعمل حفر   وتتم  يف قوالب الرمل األخرى ،      

وجيهز مث يدك الرمل حوله وحتته حىت ميتلئ القالب         النموذج ،   ويوضع بداخل احلفرة    نة  جدارها باخلرسا 
. ويضيف ف  . علوي) ريزق  ( والب أو بدك الرمل يف إطار ساند        قاجلزء العلوي لقوالب احلفر بعمل ال     

 أما عمليات   ,أنه غالباً ما يستخدم الطفل الرملي يف جتهيز مثل هذه القوالب الضخمة             ) ت  .  د( بتراك  
تنظيفها فهي عملية حتتاج إىل      وخروج املسبوكة و    اهلواء الصب وخروج وات   القالب والقلوب وقن   جتهيز
  .جهد

  
  

  :إعادة استخدام رمل السباكة 
 إعادة استخدام رمل السباكة بصفة مستمرة البـد مـن           عند) م  1999) (وآخرون  (     ذكر راشد   

 حتـت تـأثري     هد خواص  كي ال يفق   رمل جديد لتعويض املواد احملترقة    و) اإلضافات  ( إضافة مواد رابطة    
ـ        يعاد) م  1998(  ويضيف قدال    ،حرارة األعمال املسبوكة     ث  خنل الرمال املـستعملة لفـصل اخلب

ضافات جديدة مـن     وكمية من الرمال اجلديدة ، مع إ       ،خرى غريبة   أاملتخلف من املعادن أو أي مواد       
رمل القوالب بعـد عمليـة      خطوات معاجلة   ) ت  .  د(  بتراك   . ف  وقد أورد  ،املواد اليت سبق تناوهلا     

ــسباكة    الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : كالتايل 
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تكسري هذه القوالب بواسطة درافيل تكـسري أو         -1
  .  طاحونة

إزالة ما يكون عالقاً بالرمل من خبث وشـوائب          -2
ومواد خشنه عن طريق النخل والغربلة أو بالتقاطهـا         
بواسطة جهاز مغناطيسي يعمل على تنقية الرمل مـن         

  . الشوائب
ـ ل بواسـطة م    ينخل الرم  -3 دقيـق املـسام     لنخ   

   ) .32( شكل 
 تأخذ كمية من الرمل املستعمل والرمل اجلديـد         -4

 مث   طاحونـة ،   يفوختلط مجيعهـا    وتراب الفحم واملاء    
     .  يفتت اخلليط الناتج وجيفف بواسطة مكنة تفتيت

ـ   الرمـل  "     ويطلق على الرمل احملضر ذه الطريقة ب
اجلة الرمل املـستعمل ـذه      ومبع" . املخلوط حديثاً   

الكيفية يكون جاهزاً الستعماله مرة آخرى يف تشكيل        
  .  القوالب 

  
  

   :اختبار الرمل قبل تشكيل القالب 
    تعترب عملية اختبار رمل التشكيل عملية بالغة األمهية ، ملا يترتب على ذلك من خصائص مهمة تظهر                 

 سبق ذكرها يف    وقد , يف فراغ القالب وإنتاج املسبوكة       أثناء تشكيل القالب الرملي ، وبعد صب املعدن       
  . يعتمد على نسبة الرطوبة يف الرمل الذياخلصائص العامة لرمل السباكة ، فمن أمهها التماسك 

طوبة يف  رنسبة ال " على أن   ) م  1998) ( وآخرون  ( مع راشد   ) ت  .  د(     ويتفق اخلطيب وأيوب    
ن اختبارها يعترب من أهم االختبارات الـيت        إكثري من اخلواص ، ومن مث ف      الرمل تؤثر تأثرياً مباشراً على      

   ) .112، صـ) وآخرون ( راشد " ( ها بكل دقة ؤجيب أن يتم إجرا
ختبار نسبة الرطوبة يف رمل التشكيل قبـل        العلى ذلك طريقة مبسطه     ) م  1998(     ويضيف قدال   

 فـإذا   ومن مث تكسري الكتلـة    منها  كتلة   لتشكيل   ن الرمل وعصرها  استخدامه ، واليت تتم بأخذ قبضة م      
يف الرمـل  ) الرطوبة ( اء  ظلت أسطح األطراف املكسورة حادة أو شديدة ، فهذا دليل على أن نسبة امل             

ي تكسرت وتفتت إىل أجزاء      أما إذا كانت األحرف غري متماسكة أ       ، ويكون جاهزاً لالستعمال     كافية

   )32( شكل 
غربال يستخدم لنخل الرمليوضح   

 ) 96م ، صـ1999، ) وآخرون ( راشد  ( 
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أما إذا جعل الرمل اليـد      .  أي حيتاج إىل إضافة املاء بواسطة الرش         فيكون الرمل هنا جافاً جداً ،     صغرية  
يف الرمل  ) الرطوبة   ( عين أن نسبة املاء   يموحلة عند إدخاهلا فيه ، أو إذا كان ملمس الرمل مبتالً ، فهذا              

رمل يف هـذه    وحيتاج ال  )  أو الفقاقيع  كالبخبخة( قد يسبب ذلك حدوث عيوب يف املسبوكة        مرتفعة و 
الرمل اجلاف ، بواسطة اجلاروف أو املنخل ، يتم خلطها يف كومه من الرمل اليت                إىل إضافة بعض     احلالة

 وميكن إعادة االختبار أكثر من مرة حىت يصبح يف أفضل           ختبار وتقلب وختلط عدة مرات    أخذ منها لال  
  .   حال ليمكن استخدامه يف عملية تشكيل القوالب بدك الرمل فيه 

  
  

  :والب الرملية الق) دك ( تشكيل 
أن تشكيل القوالب يقسم أساساً إىل قـسمني مهـا          ) م  1973) ( وآخرون  ( ماليشيف  .     ذكر أ 

  . التشكيل اليدوي ، والتشكيل باملكنات 
 ويتم التشكيل اليدوي أما يف أرضية املسبك أو بداخل الريازق ، بدك الرمـل               : التشكيل اليدوي    -1

  .يدوياً 
     حيث يسمى  ) الصندوق اخلشيب   ( ن الرمل يدك بداخل الريزق      إذلك  ) م  1975( اغ  ويؤكد الصب

 ، وميكن تثبيت الريزقني العلوي والسفلي مع بعضهما البعض          Drag ، والسفلي    Copeاجلزء العلوي   
  . سفلي مت تثبيتهما معاًالريزق العلوي والريزق ال ) 33( تغري ويوضح شكل ت ال اً ثابتاًعاوضأ اخذألي
  
  
  
  

   )33( شكل 
  )اخلوابري ( ريازق سباكة الرمل ، ويظهر تثبيت الريزقني العلوي والسفلي معاً مبسامري الربط يوضح 

   ) 32ت ، صـ. بتراك ، د .  ف( 

  
 تستخدم مكنات جتهيز القوالب الرملية يف اإلنتـاج املتكـرر للمـصبوبات             : التشكيل باملكنات    -2

 كما أنه تنتج مسبوكات     ،ماد على العمال يف عملية دك الرمل         فباستخدام املكنات يقل االعت    ،املتشاة  
 هذا مامل يتوفر يف عمليات الدك اليدوي حىت اليوم ، ولو قام بـه أكثـر                 ،متجانسة وعلى دقة متناهية     

إضافةً إىل أن عمليات الدك املكين ال حتتاج إىل عمال ذوي مهارة عالية ، وبالتايل تقل                . العمال مهارة   
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  ) وآخـرون   ( كما يضيف راشـد     .   نيوهذا ما أكده الكثري من الباحث     .  كبري   الة إىل حدٍ  تكلفة العم 
بأن الدك يف املكنات يتم بواسطة      ) م  1967( وعبدالواحد  ) ت  . د  ( واخلطيب وأيوب   ) م  1999( 

  :طريقة واحدة أو أكثر من الطرق التالية 
  . العصر -أ
  ) .اهلز (  الرج -ب
  . القذف -ج
  
  

  : واخلامة املناسبة لتشكيل مناذج خاصة بسباكة الرمل التصميم 
ثري من   قد حيكم على ك    : تصميم النموذج    -1

غادر بعد لوحـة    املسبوكات بالفشل وهي مل ت    
الفنان أن يكون على قـدر      لذا جيدر ب  . الرسم  
 بعمليات السباكة ، لينتج     ة من اخلرب  كافوكبري  

  .تصميماً أو منوذجاً يسهل سباكته 
) ت  . د  (  اخلطيـب وأيـوب      أكد     لذلك    

على بعـض   ) م  1999) ( وآخرون  ( وراشد  
ها الفنان  يعتبارات األساسية اليت جيب أن يراع     الا

 كـسهولة سـحب     ،عند تصميم النمـوذج     
النموذج واستخراجه من القالب الرملى بعد دك       

 ، ومن دون تعريض القالـب       هالرمل من حول  
 أن   لذلك البـد   ،للهدم أو الكسر أو التشقق      

 ذات  ه سحب هتكون أسطح النموذج املوازية الجتا    
خفيفة كما يوضح ذلك شكل     ) خلوص  ( ميلة  

، ويتراوح متوسط امليل ألسطح طرف       ) 34( 
 سم ، ويتوقـف     1.0 – 0.5النموذج مبقدار   

 كما جيب أن يراعى الفنان حجم النموذج قبل         .ذلك على طريقة التشكيل والتصميم وحجم النموذج        
عن حجـم النمـوذج      ) نظراً النكماش املعدن  (  حجم املسبوكة بعد صبها وجتمدها يقل         الن ,سبكه  

  .األصلي 

   )34( شكل
يوضح أمهية اخللوص يف العمل والذي يسهل سحبة دون 

  أحداث ضرر أو تكسر بالقالب الرملي 
ـ   1999 ،   )وآخـرون   ( راشد  (  ( و ) 285م ، صـ

ــت   ــتيف هورس م ، Steve Hurst ، 1996س
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تعد النماذج أحد األساسيات املهمة إلنتاج      :  اخلامة املناسبة لتشكيل منوذج خاص بسباكة الرمل         -2
ر االهتمام أي بقد.  فبقدر نوعية النموذج تكون دقة املسبوك ,عمل فين جمسم مصبوب من خام الربونز    

 والدقة واإلتقان يف تشكيلة ، تكون جودة املـسبوك          ،اخلاصة بصنع النموذج    ) املادة  ( باختيار اخلامة   
ا ختيار خامة مناسبة تصلح لصنع النموذج منها ويسهل تشكيله        الفنان  ل لذلك ال بد     ,الناجتة بعد الصب    

    وعدم   هالنموذج ، وخفة وزن   من سهولة تشكيل    ) م  1975( اغ  وتتصف باخلواص اليت ذكرها الصب ، 
 بظروف الضغط يف رمل الريزق أثناء تشكيل        لة صقل سطحه ، وعدم تأثر أبعاده      بلي سطحها ، وسهو   

كـشجر الـصنوبر ، أو      ( فقد تصنع تلك النماذج من اخلشب الطـري         . القالب ، أو رطوبة الرمل      
  كالنحـاس  ( مـن املعـادن     ، أو   ) كاملهوجين ، السويدي    ( أو اخلشب القاسي    ) الصنوبر السكري   

 )سـتر   اكـالبويل   (  أو احلديد ، أو األلومنيوم ، أو من اجلبس ، أو من اللدائن               ,أو الربونز    األصفر ، 
) م  1998( ويؤكد قـدال    . وعادة يستخدم اخلشب أو اللدائن يف إنتاج أعداد كبرية جداً من النسخ             

  :  فة كالتايل ذلك بذكره لبعض املميزات لنماذج مصنوعة من خامات خمتل
  

  اللدائن  األمسنت  اجلبس  النموذج
  املعدن

النحاس ـ ( 
  )األلومنيوم 

مقاومة االهتزاز 
  والضغط

  مقاومة عالية  مقاومة عالية  مقاومة متوسطة  مقاومة ضعيفة

اقصى عدد 
  للنسخ

   نسخ5   نسخ3
عدد الائي من 

  النسخ
عدد الائي من 

  النسخ

استخدامه يف 
 األعمال اسمة

خدم يف يست
األعمال املصمتة 

  فقط

يستخدم يف 
األعمال املصمتة 

  فقط

يستخدم يف 
  األعمال املفرغة

يستخدم يف 
  األعمال املفرغة

   سم0.4   سم0.4   سم1   سم1 أقل ختانة ومسك

  عزل النموذج
 ∗يعزل باجلومالكا
  أو الورنيش

يعزل باجلوملكا أو 
  الورنيش

________  ________  

                                                 
 .اجلومالكا عبارة عن مادة عازلة  ∗
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  : إعداد عمل جمسم بتقنية سباكة الرمل التقنيات اليت مير هبا
 أمهية خاصة سواًء من الناحية االقتصادية بتوفري اجلهد والوقت واملال ،            ت    تعد عملية سباكة الرمل ذا    

واحلصول على مسبوكات متكررة ومتشاة إىل حًد كبري مع النموذج األصلي ، أو من الناحية الفنيـة                 
  . ومجالية خاصة  قيمة فنيةاتباحلصول على أعمال ذ

ة الرمـل   سباك:  أوالً   ان ومه و    وتقسم سباكة الرمل لألعمال الفنية إىل قسمني أساسيني أقرها الفنان         
ويف كلتا احلالتني يلـزم الفنـان       . ) املفرغة  ( سباكة الرمل لألعمال اوفة      : لألعمال املصمتة ، ثانياً   

  أي تقـسيم   ( عمال املراد صبها مـن جتزيئـات        شراف عليها بنفسه ، ملا قد حتتاجة بعض تلك األ         الا
 وذلك يف حالة كون تلك النماذج كبرية احلجم أو متفرعة ، فهنا ميكن تقـسيم النمـوذج                ) النموذج  

الثاين من هذا   واليت سبق ذكرها يف املبحث      (  الوصالت الرومانية    تشبه) وصالت  ( بعمل أجزاء تعشيق    
  .حام ومن مث جتمع بعد سباكتها بالل )الفصل 

ما تستخدم سباكة الرمل مع األعمال املصمتة ، وسباكة الشمع املفقـود مـع                  ويف جمال الفن غالباً     
  .  يف هذا البحث هاألعمال اوفة أو املفرغة ، وهذا ما سنتناول

  
  

  ) : لألعمال املصمتة ( خطوات تشكيل قالب سم بسباكة الرمل 
اخلاصة بسباكة الرمل   ) اخلطوات  ( كة الرمل يلزم تتبع التقنيات          للحصول على قطعة فنية منفذة بسبا     

  .بدقة إلنتاج مصبوبة جيدة ختدم اجلانب الفين واجلمايل 
وهـي  ) م 1998(وقدال ) م 1975 (اغ  ب اخلطوات التقنية اليت ذكرها الص         فتتفق الباحثة مع تلك   

  : كما يلي 
  . ∗التزجة يوضع النموذج على -1
  .  على التزجة حبيث يتوسط النموذج السفلي∗∗ق يوضع الريز-2
) كطبقة عازلة للـسطح     (  يرش سطح النموذج واملنضدة بطبقة من اجلرافيت أو مسحوق الفحم            -3

  .  ∗∗∗كيس التعفريبواسطة استخدام 

                                                 
 .لتزجة عبارة عن طاولة مستوية السطح مصنوعة من اخلشب األملس أو املرمر ا ∗

   86صـ ) 33( أنظر شكل  ∗∗
  92صـ ) 38(  أنظر شكل ∗∗∗
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   )35( شكل 
يوضح طريقة تسوية سطح 

الريزق باستخدام مسطرة من 
  الصلب

   )وآخرون (  راشد (
  ) 96م ، صـ1999 

 يذ(  يرش فوق النموذج واملنضدة بداخل صندوق الريزق طبقات من الرمل األخـضر اجلديـد                -4
  .باستخدام املنخل ، وتكرر العملية إىل أن ميأل الريزق بالرمل )  وامللساء احلبيبات الدقيقة

   .وحوله وإىل أركان الريزق ، باستخدام مدك التزجة  يدك الرمل بقوة باجتاه النموذج -5
  .  الريزق السفلي بالرمل للفوهةئ تضاف كمية آخرى من الرمل وتكرر العملية السابقة إىل أن ميتل-6
طح الريزق بإزالة الرمل الزائد باستخدام مسطرة مستوية  يسوى س  -7

، حبيث يبقى الرمل مساوياً      ) 35( كما يظهر يف شكل     من الصلب   
، وتـستعمل هـذه   ) الريزق السفلي   ( للسطح العلوي لفردة الريزق     

  ) .الكشط ( املسطرة بطريقة متاثل حركة القص 
جة بطريقة معكوسة   قلب الريزق السفلي مبحتوياته فوق لوح التز      ي -8

  .الريزق  ، حبيث يصبح نصف النموذج يف قمة حبرص
   يوضع الريزق العلوي فوق الريزق السفلي ويثبت معه بـاخلوابري           -9
  .اخلاصة بالتثبيت ) مسامري ربط ( 

موذج  ترش طبقة من اجلرافيت أو مسحوق الفحم فوق سطح الن          -10
  . الظاهر بداخل الريزق العلوي

ن الرمل الناعم لتغطي سطح النمـوذج ، وتـدك           تنخل طبقة م   -11
  . النموذج هباجتا
 وتـدك بقـوة   , تضاف طبقات آخرى من الرمل سواء باستخدام الرمل اجلديد أو رمل الظهارة      -12

لـئ   ، باستخدام مدك التزجة ، وتكرر العملية إىل أن ميت          قالريزأركان  باجتاه النموذج ومن حوله وإىل      
  .الريزق العلوي بالرمل 

  . ∗ يسوى سطح الريزق باملسطرة املستخدمة يف عملية السباكة-13
 يفتح الريزق العلوي من الريزق السفلي ويرتع النموذج من الريزق ، باستعمال شـوك خاصـة                 -14

  ) .رمل القالب (  ال ينهدم الرمل ىت وجيب أن تتم هذه العملية ببطء ح،بسحب النموذج من القالب 
عدن منها لفراغ القالب ، أو      امل) صب  (  دخول   قطع فيه ارى سواًء فتحة    د املكان الذي سي    حيد -15
 جلريان املعدن من     وسهالً جيب أن يكون وضع جمرى الصب مناسباً       و ،خروج اهلواء من القالب     حت  تف

 ةعلى ضرورة إبتعاد جمارى الصب عن فتح      ) م  1998( ويؤكد قدال    .فراغ القالب    الصب إىل    ةفتح
  .  مم 37ريزق مبا ال يقل عن القالب وحواف ال

                                                 
    .  الريزق السفلي فردةئ  يستخدم فيها نفس اخلطوات اليت استخدمت ملل13 إىل 10وات من  اخلط∗
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   ) 36( شكل 
يوضح صب املعدن املصهور يف 

  ريازق الرمل 
 م 1999، ) وآخرون ( راشد ( 

  ) 68صـ

الصب يف القالب باألدوات اخلاصة مبعدات السباكة ، وتتم هذه العملية           ) قنوات  (  تقطع جماري    -16
من مث تسحب   ، و ) لفراغ القالب   (  إىل الداخل    متجهاً ا حبركة دورانية لألداة بضغطها يف رمل الريزق        

   .هها الرمل الذي مت قطعاألداة حبركة دورانية معكوسة للخارج جارفة مع
 تنظف األداة من الرمل ، مث تدخل ثانيةً يف نفس فتحت ارى اليت مت قطعها ، للتأكيد من سالمة                    -17

  .القطع 
سـتخدام التـراوالت     تسوى وتنعم األسطح واألحرف يف القالب ، وحول جمرى املصبات ، با            -18

  ) .أدوات خاصة بالترميم ( واألسبتوليات 
  . واملصبات  تصال بني القالبالباملنفاخ من فراغ القالب وأسطح ا) الزائد ( لرمل السائب  بنفخ ا-19
  . ط اخلاصة بالتثبيت ب جيمع الريزق العلوي مع الريزق السفلي ، ويثبت معاً مبسامري الر-20
,  حيمص القالب يف أفران التجفيـف اخلاصـة بـذلك            -21

ـ         ب ومقاومتـه   للتخلص من الرطوبة الزائـدة ومتاسـك القال
  .لألجهادات 

تكون فتحـات    يوضع الريزق بالطريقة العامودية ، حبيث        -22
  .صب املعدن من األعلى 

) صب املعدن   (  يصب املعدن املنصهر من فتحت التغذية        -23
 خـروج اهلـواء ، ألن       ةمن فتح حبرص مع مراقبة ظهور املعدن      

   ) .36( شكل  فراغ القالب باملعدن املنصهر امتالءذلك يعين 
 يفتح الريزق ويهـدم     ، بعد جتمد املصبوبة بداخل القالب       -24

  ) .الربونزي املسبوك العمل ( بوبة القالب الستخراج املص
 مث تـأيت    ، تقطع املصبات عن املسبوكة باستخدام األزاميل        -25

  .  )معاجلات السطح ( ل والتلوين مرحلة املعاينة مث التنظيف والصق
  
  

  : اصة بسباكة الرمل اخل األدوات واملعدات
  ة عن صندوق من املعدن أو اخلـشب كمـا ظهـر             وهي عبار ) : طارات الساندة   الا(  الريازق   -1

ـ     الريزق بالرمل   منوذج للشكل املراد صبه مث ميأل      هيوضع بداخل  ) 33(  شكل   86شكلها سابقاً يف ص
عان مها املفصلي والقطعـة     وللروازق نو .  وبعد ذلك يستخرج النموذج تاركاً فجوة القالب         ،ويكبس  

الطـار الـساند     ويستعمل يف شد ا    ،الواحدة وتستخدم الروازق املفصلية أساساً يف األعمال اإلنتاجية         
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   )38( شكل 
يوضح كيس 
 التعفري

   )39( شكل 
يوضح شوكت 
 رفع النموذج

  لربط جزئي إطار الريازق معاً إلجـراء عمليـة         )  مسامري   (العلوي إىل اإلطار الساند السفلي خوابري       
   .  الصب

  
. ب أو املرمر تتميز بنعومة سـطحها         وهي عبارة عن طاولة من اخلش      : التزجة   -2

ودك الرمل حولـه بـداخل      . تستخدم لوضع النموذج فوقها ومن مث وضع الريزق         
  . الريزق 

  

يستعمل يف عملية دك وكبس الرمل      ) : مرمل وقرص مشترك    (  مدك التزجة    -3
  . ، ويصنع مدك التزجة من اخلشب الصلد  ) 37( يف الريزق شكل 

  
اجلرافيت أو  ( نفصال  الستعمل هذا الكيس لوضع مسحوق ا     ي:  كيس التعفري    -4

 وتصنع هذه األكياس الدقيقـة       )38( على وجه القالب شكل     ) مسحوق الفحم   
من الشاش وهو عبارة عن قماش قطين دقيق النـسيج ، أمـا             ) الفتحات  ( الثقوب  

  . املفتوح  النسيج ياألكياس ذات الفتحات الكبرية فتصنع من القماش اخلشن أو ذ

  
 وهي عبارة عن نسيج من أسالك النحاس األصفر أو احلديد الفـن             : املناخل   -5

) ذو الفتحات الواسعة    ( وللمناخل مقاسات متعددة تتدرج من الكبري       . أو الصلب   
مل وتنقيتـه   ويستعمل املنخل لنخل الر    .) الفتحات الدقيقة جداً     يذ( إىل الصغري   

 جعله طبقة الرمل املالصقة ألوجه النموذج ناعمـة         إضافةً إىل من األشياء الغريبة ،     
  . جداً وملساء 

  
يستعمل لرفع أو سحب النموذج من القالب شوك        :  شوكات رفع النماذج     -6

  وهلا عدة أشكال فمنها املبططـة األطـراف ، أو امللولبـة             تصنع من السلك الصلد   
 استعمال هذه الـشوك     ويؤكد قدال على أمهية   . يف طرفها   ) املربومة أو املقلوظة    ( 

   ) .39( لرفع النماذج لفائدا العملية شكل 
  

   )37( شكل 
يوضح مدك 

 التزجة 
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   )40( شكل 
 يوضح التراوالت واألسبتوليات وصناديق الرفع

وللمنـافيخ  القالـب   ) جتويـف   ( من فراغات    ) الزائد(  يستعمل لنفخ الرمل السائب      : املنافيخ   -7
  .مقاسات خمتلفة خيتار منها األنسب لالستعمال العام 

  
راوالت واإلسبتوليات يف تنعيم الترميمات      تستعمل الت  : التراوالت واألسبتوليات وصناديق الرفع      -8 

 وتستعمل  لبوالتجهيز النهائي للقوا  
التروالت يف تنعيم وترميم األسـطح      

سبتوليات  بينما تستعمل األ   ،الكبرية  
   والـشدوخ   يف تنعيم وترميم اـار    

الصغرية ، وأضاف قدال    ) الكسور  ( 
صــناديق الرفــع "  أن) م 1998(

 تستعمل خصيصاً يف رفـع دقـائق      

الرمل من التجاويف الضيقة والعميقة     
  " يف الترميمات الـصغرية واملقفلـة       

   ) .40( شكل  ) 224صـ( 
  
   
  

  :د  سباكة الشمع املفقو- 2
 فآالأصـوهلا التارخييـة إىل      أن سباكة الشمع املفقود متتد      ) م  1999) ( وآخرون  ( ذكر راشد       

 تقّـدم خدمت سباكة الشمع املفقود لتنفيـذها ،         حيث عثر على مناذج كثرية من الربونز است         ، السنني
 فقـد   ارة املصرية والصينية والرومانية واإلغريقية وحضارة إيف وبنني       عرضها يف املبحث السابق كاحلض    
 لسبك  اإلسالميةكما استخدمت نفس الطريقة يف احلضارة       ،  متاثيلهم  استخدموا هذه الطريقة يف صب      

ية صر النهضة فقد استخدمها الكثري من الفنانني لصب روائعهم الفن          أما يف ع   ، الفنية   األدوات واالعمال 
  .وغريهم  ---وتشيلليين  و ليوناردو دافنشي أمثال دوناتللو وجربيت وجيوفاين

أن أول وصف لصب الشمع " بقوله ) م Steve Hurst ) 1996    ويؤكد ذلك ستيف هورست 
  لـويس الرابـع     (مال كان للتمثال العمالق     كان من أصل فرنسي أو إيطايل وأحد أشهر وأمجل األع         

   ) .60صـ) " ( عشر 
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يف تنفيذ الكثري من األعمال املعدنية الدقيقة واملعقـدة         ) الشمع املفقود   (  التقنية   تلكفقد استعملت       
 التحف وأدوات الزينة والتماثيل واألعمال الفنية واحللي ، كما اسـتخدمت            كإضافةالشكل والتفاصيل   

 هذه التقنيـة مـن      اعتربت حيث   ، األخرىالتاسع عشر يف صناعة األسنان وبعض التطبيقات        يف القرن   
 وقتنا احلاضر ، لذلك أطلق عليهـا     حىتأفضل وأدق طرق السباكة املستخدمة يف تنفيذ األعمال الدقيقة          

  " . الصب الدقيق " أو " السباكة الدقيقة " الكثري من الباحثني مسمى 
  احلصول على أعمال معدنيـة جموفـة        أنه باستخدام هذه التقنية ميكن    ) م  1980(     ويضيف سعد   

املستخدم يف صب تلك األعمال ، حيـث        ) الربونز  ( عالوة على أا طريقة توفر كمية من خام املعدن          
ـ      3ميكن احلصول على مسك رقيق من املعدن ال يزيد عن            ز منـاذج بعـض     مم ، ومن جانب آخر جته

  . سطحية من نعومة وخشونة التأثريات امللمسية ال
  

، مث يـستخدم     ه    وتتلخص طريقة سباكة الشمع املفقود يف حتضري قالب رئيسي للعمل املراد سباكت           
صب  مفرغاً حيتاج إىل      النموذج الشمعي  فإذا كان  ,  )أ   _ 41(  كما يف شكل     لعمل النموذج  الشمع
ـ         داخلية وخارجية ، أما إذا كان النموذج الشمعي م         ∗دالليك   ك صمتاً حيتاج فقـط إىل صـب داللي

 مث يثبت   ،تصب مادة الدالليك يف قلب النموذج الشمعي من خالل الفتحة املخصصة لذلك             . خارجية  
تغرس تلك املسامري يف    ( مبسامري خاصة   ) الدالليك اخلارجية   ( مع القالب   ) الدالليك الداخلية   ( القلب  

ن ظاهرة من داخل النموذج الشمعي وخارجة شكل        حبيث تكو ) أجزاء متفرقة حول النموذج الشمعي      
ختلط مادة    ، )ج   _ 41(  شكل   ت خاصة بصب املعدن وخروج اهلواء     عمل قنوا  مث،  ) ب   _ 41( 
تدهن طبقة الغالف األوىل من نفس مادة الدالليك بالفرشاة على          لدالليك جيداً استعداداً لصبها حيث      ا

لتـصاق  ان ذلك يعمل على ضـمان       قمع الصب ، أل   سطح النموذج الشمعي من اخلارج واملصبات و      
 ستعداداً لصب ا )صندوق مستدير   ( حياط النموذج بلوح من الصاج       ،وتثبيت املصبات بسطح النموذج     

يتـرك القالـب     ، ) د _ 41( مادة القالب احلراري حول النموذج بداخل األسطوانة كما يف شكل           
 استعدادا للتحميص وخروج الشمع خلـارج        مقلوباً ن مث يرفع ويوضع يف الفر     ،احلراري إىل أن يتصلب     

بعـد   و . ) هـ _ 41(  شكل   ه فيما بعد ويوضح   ه يصب املعدن املصهور بداخل    اً تاركاً فراغ   ، القالب
 من الرطوبة يصب املعدن املصهور من خالل قمع الصب ، إىل            هالتأكد من جفاف القالب متاماً وخلوص     

تترك املصبوبة بداخل القالب لفترة إىل      و ، ) و _ 41( ا يف شكل    أن ميتلئ التجويف متاماً باملعدن كم     

                                                 
، واجلبس ، ) الطوب احلراري ( واجلريت , مادة القالب احلراري املكونة من نشارة اخلشب / يقصد بالدالليك  ∗

  .وماء 
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  ومعاجلـة سـطحها    عمل التشطيبات الالزمة  لتنظيفها و أن يتجمد املعدن متاماً ، مث يأيت دور إخراجها          
  . مم 0.5وميكن ذه التقنية احلصول على مصبوبات ذات جدران رقيقة يبلغ مسكها 

  
  
  
  
  

  وذج الشمعيتشكيل النم)  أ          
  وضع املسامري وصب مادة القلب )  ب                                              

  عمل قنوات الصب واهلواء)  ج                                                                                   
  
  
  
  
  
  

                   صب مادة القالب احلراري                    ) د     
  مصدر حراري يعمل على ) هـ)                الدالليك             ( 

املعدن                                 ) سبك ( صب )   والن الشمع للخارج                                                            سي

      
فهـو  ) الشمع املفقود   سباكة  (  يعد اخلامة األساسية لتلك التقنية       مما سبق يتضح أمهية الشمع ، إذ      و    

 إىل أن الشمع املستخدم يف تقنية السباكة        باإلضافة،  من خالله تتم سباكة األعمال الفنية       الوسيط الذي   
ن أهم ما مييز الشمع بصفة  أله عدة أنواع يراعى التعرف على خصائصها قبل تنفيذ النسخة الشمعية غري             

عامة حساسيته ، حيث أنه ينقل كل التفاصيل الدقيقة والبصمات الرقيقة اليت يشكلها الفنان إىل املعدن                
لذلك ال بد وأن يعي الفنان بتلك اخلصائص واليت تأيت منها أمهية هذا النوع من               , ) الربونز  ( ب  املصبو

  )41(شكل
ابتداء من تشكيل النموذج مث ) سباكة الشمع املفقود ( يوضح املراحل اليت مير ا النموذج الشمعي يف تقنية 

  ربونز يف فراغ القالبالقالب الشمعي مث عمل الدالليك وصهر الشمع لصب ال
  )48م ، صـJohn W. Mills ، 1990جون ميلز ( 
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 كما يلزمه التعرف على كل خطوة من خطوات ذلك النوع من السباكة ابتداًء من عمليـة                 ،السباكة  
 ـ إىل عمليـة التـشطيب     أو غري مباشٍرمباشراًعمل املراد سباكته ـ إما تشكيالً  النموذج للتشكيل 

  .ائي لتلك املسبوكات النه
  
      

  : خصائص الشمع املستخدم يف عملية سباكة الشمع املفقود 
عن خصائص الشمع كونه ) م Steve Hurst ) 1996 ستيف هورست تفق قدال مع ما ذكرها    

الدهون أنه   جمموعة فرعية من مواد دهنية ذات درجة حتول عالية ، ومواد محضية دهنية ، وما مييزها عن                
ليط اجليد للشمع يؤدي إىل صـب جيـد         فيها ، كما أن الشمع مادة صلبه ، وأن اخل         جود للشحم   ال و 
نتاج مسبوكات خالية من العيوب ، بشرط توفر اخلصائص التالية يف الشمع املستخدم يف عملية               اتايل  الوب

   :السباكة 
   .ه قلة تكلفته املادية ، وتوفره وسهولة احلصول علي-1
   . هشكيل سهولة إعداده وت-2
  .عندما يربد يف درجة حرارة الغرفة ) أي عدم هشاشته (  صالبته -3
  . وهو دافئ ه لدونته من أجل تشكيل-4
  . إمكانية صهره وسيولته بدون ترك أي خملفات تؤدي إىل ظهور عيوب يف املسبوك -5
  .  عدم انصهاره يف درجة حرارة اجلو الطبيعي -6
  ) . والتشكيل  لإلنشاءأي قابليته (  مرونته -7
  . معتم عندما يربد هإىل شباً  ، ومعتماً فاتح اللون أو شفاف عندما يكون ساخن-8
  . الصمود أي إمكانيته الطبيعية للبقاء لفترات طويلة وهو مشكل دون متدد أو انكماش -9
  
  

  : أنواع الشمع املستخدم يف السباكة 
ف اتفق على ذكرهـا سـتي     فقود إىل ثالثة أنواع         يقسم الشمع املستخدم يف تقنية سباكة الشمع امل       

  : وهي كالتايل ) م 1998( وقدال ) م Steve Hurst ) 1996هورست 
   .Mineral Wax مشع معدين -1
  .Animal Wax  مشع حيواين -2
   . Wax vegetable  مشع نبايت-3
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   :Mineral Waxعدين املشمع ال -1
 األبيض بلونةلربافني من مشتقات البترول ، ويتميز  يعد مشع ا :Paraffin Wax مشع الربافني -أ

 ولتقليـل مسـك     ه، وهو عدمي الرائحة يدخل يف تركيب مشع السباكة لتخفيف لزوجت          ) شبة شفاف   ( 
 يف استخدامه يف مركب مشع السباكة ، حيث يضعف متاسك أجزاء العمل   راطفالاالعمل ، ويراعي عدم     

الكحول الساخن والتـربنتني وزيـت      وافني يف البرتين    ربب ال نظراً لضعف قوة الشد بني ذراته ، ويذو       
  . ْ م 84.62انصهاره بـدرجة ) م 1998( قدر قدال الزيتون ، و

   Steve Hurstف هورسـت   ذكر ستي :Microcrysalline Wax الشمع البلوري -ب
 مصانع لتكرير   أن الشمع البلوري أو املتبلور من أنسب أنواع الشموع يف البالد اليت ا            )  م  1996( 

 كما  ،ن هذا النوع من الشمع أحد مشتقات البترول وهي تعرف باسم الشموع الصناعية              ألالبترول ،   
أنه أفضل من حيث استخدامه يف تشكيل النموذج الشمعي من مشع الربافني ، الن قوة متاسـك ذراتـه      

  .  عالية جتهولزون مرونته إ إىل ملمس دهين أقل من مشع الرافني ، كما  باإلضافةأعلى
أنه مشع صناعي مركب له درجة انـصهار  ) م 1998(  قدال  ذكر :Halo Wax مشع اهلالة -ج

ة التماسك ، وهي تضفي عتامة يف اللون ، وعند إضافتها لتركيبة مشع             ي قو هعالية ، وهو من املواد الصلب     
   عنـد   االحتـراس جيـب    ولـذا     ، بالتهابب اجللد   ي، ومن عيوا أا تص    السباكة جتعله لبين القوام     

      . استخدامها 
  
  :Animal Wax يواين احلشمع ال -2

 لنحل متوازن طبيعياً وكيميائيـاً بأن مشع ا) م 1998(  ذكر قدال  :Bees Waxمشع النحل     
 مـن   هميز ب تويعترب من أفضل األنواع اليت ميكن استخدامها يف تشكيل مناذج لألعمال الفنية ، نظراً ملا ت               

األبيض إىل   من   ه، ومرونة وقابلية للتشكيل والثبات ، ويتدرج لون       ) أي مقاومة لألجواء احلارة     ( صالبة  
وله قابلية الذوبان يف الكلورفورم ، واألسيتون ، والكحول ، وتقـدر درجـة حـرارة                ،  البين املصفر   
  .ْ م 62.5بـ انصهاره

  
   :Wax vegetable الشمع النبايت -3
ن أعلى ) م 1998( أكد قدال   :Brazil Wax مشع الربازيل  أوCarnobaمشع كا رنوبا   

 ر إىل األصفر املخـضر    هذا النوع من الشمع يستخرج من بعض أنواع النخيل وخيتلف لونه من األصف            
ن ما يعيبه هو انكماشه بدرجة ملحوظـة        إ إال    ، ههذا الشمع بصالبته وقوة متاسكه عند تشكيل      ويتميز  
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بليته للذوبان يف الكحول الساخن والتربنتني واألثري والزيـوت الـساخنة            باإلضافة إىل قا   ،بعد جتمده   
  . ْ م84.6والقلويات ، وينصهر عند درجة 

أن ما يعيب ذلك النوع مـن الـشمع   ) م Steve Hurst ) 1996تيف هورست     ويضيف س
ايل ال يستخدم يف صب      فبالت  ، النبايت هو ارتفاع مثنه يف املناطق الباردة ، نظراً لقلة وجود تلك األشجار            

فهي رخيصة الـسعر    ،  األعمال الضخمة ، أما يف املناطق االستوائية فتستخدم يف الصب ألا تنتج حملياً              
    . ومناسبة 

   
  

  : اليت تدخل يف تركيب مشع السباكة واإلضافات املواد 
 لغـنم  على تلك املادة من صـوف ا        احلصول نكمي ) :دهن صوف الغنم     ( Lanolin النولني   -1

مادة غري متبلورة ، ونقية ، وهلا رائحة خفيفة ، ويتدرج لوـا مـن               بأا  ) م  1998( ووصفها قدال   
ليونة ولدونه تساعد على     إلعطائهاألبيض إىل األصفر الكهرمان ، ويستفاد من إضافتها لشمع السباكة           

  . م ورفثري والكلور ويستفاد منها يف الطقس البارد ، وتذوب هذه املادة يف حملول األالتشكيل ،
  
وهي مادة دهنية تضاف إىل مشع السباكة أحياناً كبديل عن  : Cacao Butterزبدة الكاكاو  -2
  يف األجـواء   ، ووظيفته األساسية حفظ مركب الشمع مـن التجمـد           ) دهن صوف الغنم    ( نولني  الال

  .الباردة 
  
، ووصفها ركيب مشع السباكة مادة الفازلني يف تتدخل  قد : Pertrolum Jelly الفازلني -3

 صلبة ، مييل لوا من األبيض إىل األصـفر          ه عبارة عن مادة غري متبلورة ، وشب       بأا) م  1998( قدال  
 أكثر سهولة يف التشكيل ، وقـدر        هالفاتح ، وتضاف إىل مشع السباكة لتزيد من ليونتة وطراوته مما جيعل           

  .ْ م 45.8درجة انصهارها بـ
  
  خصائص تلك املـادة بأـا   ) م 1998(  تناول قدال  :Buegundy Pitch قار برجندي -4
 من بعـض أشـجار   ادة صفراء اللون ، قوية الرائحة ، زيتية امللمس ، راتنجية القوام ، حيصل عليه       ما" 

الصنوبر األوربية ، وهي مشاة لراتنج القلفونية يف الصفات إال أا أقل تقصفاً وتـساهم يف تركيـب                  
   ) .102صـ" ( يقاوم الطقس احلار خدم يف السباكة كي الشمع املست
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بأن تلك املادة تنتج من ) م 1998(  أكد قدال  :Colophnony Rosin راتنج القلفونية -5
 وهـي  ،تقطري التربنتني ، وهي ذات لون شفاف يتدرج من الكهرمان اخلفيف إىل البين احملمر الغـامق           

 إليه من حـرارة     ة أهم ما مييزها احملافظة على مشع السباكة املضاف        قابلية للمط ، ومن   ال ، وهلا    همادة صلب 
 زوجة اليت تضيفها للمركـب الـشمعي  يسرف يف إضافتها بسبب الل الأاألجواء احلارة ، إال أنه يراعى  

  .  كربيتيد الكربون وكحول املثيلويذوب راتنج القلفونية يف األميل واألثري وثاين
 أن الكثري   )م  1998(  قدال   وأضاف،  ْ م   70.80يلني عند درجة حرارة     ن راتنج القلفونية    إ    كما  

من خرباء جمال السباكة استبعدوا استخدامها يف سباكة األعمال الفنية ، ألنه عنـد إحتراقهـا تـؤدي                  
ن القلفونية الصناعية   إ إال أنه بعد إجراء عدة جتارب تبني         ,لتكوين رواسب كربونية تفسد العمل الفين       

   .∗ أما القلفونية الطبيعية فيمكن استخدامها، إلضافتها لشمع السباكة لتأثريها السليب السابق غري صاحلة
  
خصائص تلك املادة ) م 1998(  قدال وصف  :Venice Turpenetine تربنتني فينسيا -6

ل لقـار   مادة سائلة ، هلا لون أصفر ، قوامها ثقيل ، هلا رائحة مميزة ، وقد تستعمل كبدي                 عنبأا عبارة   
ـا قابلـة    أ كما   ، مشع السباكة لتعطيها قابلية للمط     وتدخل يف تركيب     ،برجندي أو راتنج القلفونية     

  .بان يف الكحول واألثري وللذ
  
بأا عبارة عن مادة دهنيـة      ) م  1998(  قدال    وصفه  :Tallow) الشحم احليواين   (  الودك   -7

تضاف ،   ألوان ، وميتاز القدمي منها جبودة عالية          هلا عدة  ،صلبة ، تستخلص من الدهن العضوي الصلب        
تتعرض لألكـسدة وقـد     "  وأضاف بأا    ، مرونة ولدونة تساعد على التشكيل       لشمع السباكة لتكسبه  

   ) .104صـ" ( يصبح فاسد الرائحة واألنواع املمتازة منه مرتفعة األسعار 
  
 أو   Mineralع معدين   وهو عبارة عن مش     :Ozokerite األوزكريت   Ceresin سريزين   -8

   Steve Hurstستيف هورسـت   وصفها , وهو مكرر األوزوكريت Earth Waxمشع األرض 
بأن لوا يتدرج من األبيض إىل األصفر ، وتتميز بأا مادة صلبة عدمية الرائحة ، وهلـا                 ) م  1996( 

ـ  ي ، وه  ابعد جتمده نكمش قليالً   ت ، و  ة أكثر لزوجة ومتان   اافني إال أ  ربخواص مشاه خلواص ال     ة قابل

                                                 
ك بإذابتها يف حملول تربنتني نبايت ، فإذا ذابـت          ميكن التأكد من نوع القلفونية ما إذا كانت طبيعية أو صناعية ، وذل             ∗

  .فإن القلفونية طبيعية 
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وذكر قدال درجة حرارة    . وروم والزيوت الساخنة    للذوبان يف الكحول ، والبرتين ، والنفط ، والكلورف        
  .ْ م 61.78إنصهارها 

  
ع يف اجلدول التايل جمموعة من املواد اليت ميكن استخدامها بإضافتها لـشم           ) م  1998(     وبني قدال   

  :كما يلي حسب احلاجة تحسني خواصه ل  إخل --- ه أو تلوينهلتلينه أو تقسيتلسباكة وذلك ا

  املالحظات  اإلضافات   املوضوع

   الشمعنيلتلي
د زيتية مثل زبدة الكاكاو أو      يضاف موا 

الكاكـاو ، تـربنتني فينـسيا أو        زيت  
  .الشحوم زلني أو االف

 ولسهولة إخراج   اًعندما يكون اجلو بارد   
  . ة مع أثناء حتميص الفورمة احلراريالش
  

 لتقسية الشمع

يضاف راتنج القلفونية العضوي بنـسب      
 أنواع  استخدامواملفضل حالياً    ،بسيطة  
 .افني وكارنوبا ربالشمع مثل ال من هصلب

وقـد أثبتـت     اًعندما يكون اجلو حار   
لفات كربونية  معظم التجارب وجود خم   

الطبيعة  القلفونية   الختبارعند التحميص   
  . النبايت بإذابتها يف زيت التربنتني

 لتلوين الشمع
ـ تضاف صبغات بنسبة قلي    ن أمكـن   إة  ل
  .ذات وسيط زييت األنالينا 

يلون الشمع بإضافة ألوان مشـع مـع        
تربنتني ويسخن مث يضاف إىل خلـيط       

  .الشمع 

  مشع العسل 

مشــع العــسل املوجــود يف األســواق 
سم الـشمع   اواملخلوط مبركب يعرف ب   

 بعد  سكندراين وميكن استخدامه ولكن   الا
  صهره وتربيده عدة مرات وتصفيته من

  .  الرواسب 

مشع العسل املبـاع يف املناحـل نقـوم         
بتصفيته وترشيحه عدة مرات ويكـون      

  . صفرار  لاللونه أبيض مائالً

  صهر 
) تسخني ( 

  الشمع  

عند صهر الشمع جيب عدم رفع اللهب       
حدوث حريق ولذلك جيب     فقد يسبب 

ـ        ة استخدام غاليـة مزدوجـة ويف حال
حدوث حريق جيب إطفاء الشمع احملترق      

  . بإلقاء بيكربونات الصودا

 الشمع احملترق باملـاء حـىت ال        طفأال ي 
ب يف اخطـار     انفجارات قد تسب   دثحي

  .للممارس 

 من خالل القشرة اليت تتكون على سطح  ف145يصب الشمع يف درجة حرارة  درجة حرارة 
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الشمع أثناء 
  التنفيذ 

 اجلالتني والغراء أما يف      تقريباً يف قوالب  
املطاط السيلكون واحلديثة فيتحمل درجة     

  .حرارة عالية فال يتلف القالب 

  . السائل عندما يربد 

درجة انصهار 
  الشمع 

تتراوح درجة انصهار أنواع الشمع مـن       
  .ْ م 84.6ْ م إىل 62.5

اقل درجة انـصهار للـشمع املعـدين        
سرييزين وأعلى درجة انصهار للـشمع      

  .  وباكارن
      
  

  : مشع السباكة ) خماليط ( مكونات 
هتمام إجـراء    حيث تبع ذلك اال    ،هتمام كبري من قبل الفنانني      افقود      نالت تقنيات سباكة الشمع امل    

   الفنـانني وقـدرام     الحتياجات  تبعاً فقودعدة جتارب للوقوف على خماليط مناسبة لسباكة الشمع امل        
، األمـر الـذي أدى إىل       ) احلارة والباردة   (  ، واألجواء املتغرية     هيتم تنفيذ الفنية ، ونوع العمل الذي      

  .  يف تركيب مكونات خالئط مشع السباكة االختالف
واليت عرض   جورجيو فازاري    نع) م  1998( كانت أشهر تلك التجارب اليت سجلها قدال        و    

  : فيها نسبته اخلاصة كالتايل 

  النسبة  املكونات
   رطل1   )العسل ( النحل مشع

   أوقية4  إىل3  زيت تربنتني
   أوقيةFlake Whites  2رقائق مشع بيضاء 

  .وكان خيلط اللون مع تربنتني فينسيا مث يضيفة إىل الشمع السائل 
  

  :  كاأليت F. Rondel  رندل . نفذهاتركيبة خمتلفة  )م 1998(     كما ذكر قدال 

  النسبة  املكونات
   أوقية1   ) العسل( النحل مشع

   أوقية4  راتنج قلفونية
   أوقية2  شحم

   أوقية2  زيت تربنتني
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أما يف وقنتا احلاضر فقد أصبحت شركات خاصة تقوم بإنتاج مشع جمهز ملصانع السباكة ويستخدمه                   
 ويتميز Pattern Wasسم مشع النماذج ابن لتنفيذ مناذج أعماهلم الفنية ، ويعرف ذلك الشمع والفنان

نه ال يترك خملفات كربونية تـؤدي       أيلة وإخراجة وسهولة انصهاره أثناء التحميص ، كما         بسهولة تشك 
جراء جتارب متنوعة للوقوف على تـأثري       اومن أشهر الفنانني الذين قاموا ب      .إىل إتالف العمل املسبوك     

 Alfered الفريـد النـز  خواص العناصر املضافة على استبعاد راتنج القلفونية من مكونات الشمع 
Lenz  كثرية أن مادة القلفونية ذات خاصية كربونية تؤدي         حيث تبني له بعد جتارب       ه جتارب  يف بعض

  . السليب بعد التحميص  ملوثة غري مرغوب فيها يف القالب لتخلف بقايا
 من أجـل  Alfered Lenz الفريد النز  استخدمهاركيبته اليتالت )م 1998( عرض قدال و    

  :   كاأليتصب الشمع املفقود

  النسبة   املكونات
  100  مشع حنل أبيض 

  100  برافني 
  50   ∗جص رصاص 

  50  فازلني 
  25 زبدة الكاكاو 

  10   ∗∗النولني
      
عدة خماليط للتشكيل املباشر يف الـشمع        Johnston جلونستون   )م  1998( كما ذكر قدال        

 وتربيدها وتصفيتها من    ا وذلك بعد صهره   ,واليت ميكن جتهيزها يف صيغة ألواح أو قضبان أو كتل مشعية            
  : يف جمموعة خماليط كالتايل أوجزهاخالل قماش دقيق املسام عدة مرات ، 

  التركيبة األوىل-1
  خصائص املركب  النسبة  املكونات

  16   ) العسل( النحل مشع
  1   الرصاصتولياأ

  . مشع صلب -1
   مناسب لكل عمل صغري -2

                                                 
  . جيب مراعاة مسية جص الرصاص  ∗

  .ميكن إضافته يف حالة الطقس البارد  ∗∗



 124

  التركيبة الثانية-2
  خصائص املركب  النسبة  وناتاملك

  16   )العسل( النحل مشع 
  16  برافني
  1  النولني

  1  أوليات الرصاص
  1  تربنتني فينسيا

أكثر نعومة وإمكانية للسحب 
  .من التركيبة األوىل 

  
  التركيبة الثالثة -3

  خصائص املركب  النسبة  املكونات
  24   ) العسل( النحل مشع

  7  مشع حيواين
  16  سرييزين
  8  مشع كارنوبا

  8  رافنيبمشع 
  5  أوليات الرصاص

 .د تعذر وجود بعض هذه املوا

 
   التركيبة الرابعة -4

  خصائص املركب  النسبة  املكونات
  1  )العسل ( النحل مشع 

  1  مشع برافني 
  1  ملح راتنج  قلفونية

خملوط رخيص بسيط يعمل جيداً 
  .يف الطقس الدافئ 

  
  

 تركيبتني خمتلفتني ختص عمليـة  استخدم  Johnston جنستونأن ) م 1998( ل     وأضاف قدا
ألخـذ    من غمس النموذج فيها    مما ميكّن الشمع شبة سائل    مس يف الشمع حيث يكون فيها خملوط        الغ

  :كالتايل ة الطبقة الشمعية ، ومكونات هذه التركيب
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   التركيبة األوىل-1

  خصائص املركب  النسبة  املكونات
  8  )العسل  ( حلمشع الن

  16  برافني
  21  سرييزين
  16  كارنوبا
  8  مشع اهلالة

مشع أبيض معتم اللون صلب له 
  .نسبة انكماش عالية 

  
   التركيبة الثانية -2

  خصائص املركب  النسبة  املكونات

  1    )العسل( النحل مشع 

  1  برافني 

  1  سرييزن

مشع شفاف مييل إىل األصفر فإذا      
كان وضع الطبقات مـن هـذا     

 لالنفصال عنـد    الشمع له ميل  
الغمس فيوصـي جونـستون     

 قليل من راتنج القلفونية     بإضافة
  .والتربنتني 

  
  

خـرى  أ وضـع صـيغة   Philipe Clerinفليب كلرين أن ) م 1998(  قدال     كما أضاف
فقـا يف   أما أت ختالف طفيف ، إال     باتستخدم يف طريقة الغمس أو الصب خمتلفة عن طريقة جونستون           

  كربونية أثنـاء عمليـة حتمـيص القالـب         راتنج القلفونية بسبب ماخيلفة من بقايا        احلد من استخدام  
 صلبه تبعـاً حلالـة      ومتيزت تركيبات فليب بتنوع خواصها من لدونه عالية إىل متوسطة إىل           .احلراري  

 حسب حالـة الطقـس      وفيما يلي عرض لتلك املكونات على     . واملعتدل واحلار بالتوايل    الطقس البارد   
  .املناسبة لكل صيغة منها 
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   التركيبة األوىل -1

  خصائص املركب  النسبة  املكونات
  50  )العسل ( مشع النحل 

  40  برافني
  7  فازلني
  3  النولني

تستخدم هذه التركيبة يف حالة 
  .الطقس البارد 

  
   التركيبة الثانية-2

  خصائص املركب  النسبة  املكونات
  40  ) العسل  ( مشع النحل

  40  مشع برافني
  5  فازلني
  15  قلفونية

تستخدم هذه التركيبة يف حالة 
  .الطقس املعتدل 

  
   التركيبة الثالثة -3

  خصائص املركب  النسبة  املكونات
  20  )العسل ( مشع النحل 

  30  مشع برافني 
  30  سرييزين
  20  وبامشع كارن

تستخدم هذه التركيبة يف حالة 
  .الطقس احلار 

  
  

  : الطرق واألساليب املستخدمة لتنفيذ النموذج الشمعي يف سباكة الشمع املفقود 
للتقنيات املستخدمة يف سباكة الشمع املفقـود لتنفيـذ         ) م  1998(     تتفق الباحثة مع تقسيم قدال      

  : كالتايل ومهامنوذج مشعي إىل طريقتني أساسيتني 
يصنع إما من مـادة     ،   النسخة الشمعية بواسطة الصب يف قالب         حيث تنفذ  : طريقة غري مباشرة     :أوالً

  .صلبه أو مرنه 
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   )42( شكل 
  يوضح طريقة خلط اجلبس

 John W. Millsجون ميلز ( 
 )174م ، صـ1990

 )الدالليك  ( لب حراري   لنسخة الشمعية مباشرة باستخدام ق     وهي إما أن تنفذ ا     : طريقة مباشرة    :ثانياً
  .   أو تنفذ مباشرة بدون استخدام قلب حراري ، أي يشكل الشمع كتلة كما يشكل الطني حراً باليد 

  
  : باشرة لنتفيذ النموذج الشمعي املالطريقة غري : الً أو

  :  إىل قسمني  بالطريقة غري املباشرةتقسم القوالب املستخدمة لتنفيذ النموذج الشمعي    
  .ستر ا، أو لدائن البوىل ) إما اهلالك أو املستدمي ( كقوالب اجلبس :  قوالب صلبه -1
  ) .السيلكون ، والكلوروجل ( وصناعي ) ني أو غراء جالت(  طبيعي انوهلا نوع:  قوالب مرنة -2
  
  :  القوالب الصلبة -1
سبب تسميته بالقالب اجلبسي اهلالك ألنـه يـتم         ) م  1998(  يرجع قدال    :قالب اجلبس اهلالك     -أ

 وأن امليزة الوحيدة هلـذا      ، ويتكون هذا القالب من قطعة واحدة        ،حتطيمه الستخراج النسخة املسبوكة     
، ويعيب القالب اهلالك استخراجه نسخة واحـدة         اخلطوط الدقيقة اليت تقسم أجزاءه        تقليل القالب هو 

  .فقط الن القالب يكسر الستخراجها 
  

  :طريقة عمل قالب من اجلبس اهلالك سم 
  . سم املطلوب سباكته من مادة الطني لشكل ا يصنع منوذج-
يث تقسم طبقة اجلـبس املكـسية إىل         حب سم  1مسكها ال يقل عن      ∗ يكسى الطني بطبقة من اجلبس     -

 ) Under Cut( جزئني أو أكثـر حـسب اخللـوص    
 وتسمى تلك القطع املشكلة من اجلبس       ,بالنموذج املشكل   

  .) 43( شكل ) القميص ( باجلاكيت 
 ، ويـتم  وأخرى ضرورة عزل تلك األجزاء بني كل قطعة      -

 ضرورة  تنفيذ العزل بوضع شريط من الطني ، أو السلك ، مع          
)  44( كما يظهر يف الـشكل      عمل مفاتيح بني تلك القطع      

اليت تعمل على ضبط وضع أجـزاء القالـب بعـد فتحـة             
  .الستخراج النموذج الطيين وتنظيف اجلاكيت منه 

                                                 
يراعى خلط اجلبس يف وعاء دائري القاع وأن تكون نسبة اجلبس املضافة للماء مناسبة لكمية املاء املوجودة بالوعـاء           ∗

 ) . 42( شكل 
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  )43( شكل 
  حيتوى إجزاء القالب ) قميص ( وعاء من اجلبس يوضح 

  )169م ، صـJohn W. Mills، 1990جون ميلز(

  ) 44( شكل 
 بني كل يوضح مفاتيح أجزاء القالب املوجودة

قطعة وأخرى ، واليت تعمل على إرجاع كل قطعة 
  يف مكاا

م John W. Mills ، 1990جون ميلز ( 
 )174صـ

 

ــستخرج - ــت وي ــتح اجلاكي  يف
 ، مع مراعـاة تنظيفـه       هالنموذج من 

 مث تعـزل أجـزاء      ،جيداً من الطني    
 أو القالــب بالــصابون أو الزيــت

  .الشحم 
) أجزاء القالب   (  يغلق اجلاكيت    -

مرة ثانية ، وذلك بإرجاع كل قطعة       
  . يف مكاا 

رأسـاً  ) اجلاكيت  (  يقلب القالب    -
على عقب لصب مادة قالب اجلـبس       

   ) .املتكون من اجلبس ( اهلالك 
 يترك القالب إىل أن جيف ، مث يفتح         -

اجلاكيت ويستخرج منه قالب اجلبس     
   .اهلالك 

 يف قالب   ∗الشمعيةنسخة  ال ولصب   -
 عزل القالـب     أوالً  يتم اجلبس اهلالك 

بغمرة يف املاء إىل أن يتـشرب ، مث         

يكسى القالب بطبقة مشعية ال يقـل       
  .سم 0.5مسكها عن 

 
 مسـي   : قالب اجلبس املستدمي     -ب

بالقالب اجلبسي املستدمي ألنه ميكـن      
استخدامه عدة مرات الستخراج عدة     

 Under ويتكون هذا القالب من عدة أجزاء يتحدد عددها على حسب القطع السفلي نسخ مشعية ،
cut )   حبيث يراعى عند تقسيم تلك األجزاء إمكانية نزعهـا          ,شكل العمل املراد سباكته     ل) اخللوص 

   John W. Millsجـون ميلـز    ويؤكـد  ،بسهولة بدون كسر أو إضرار بالشكل املراد سباكته 
                                                 

 . يستخرج هذا القالب نسخة مشعية واحدة فقط  ∗
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الستخراج منوذج الطـني ، حـىت ال        قالب اجلبس مباشرةً بعد صبة وفكه       ميع   ضرورة جت  )م  1990( 
 ويستخدم لتجميع وتثبيت تلك األجزاء وعاء حيتوي علـى جـبس            ،حيدث له أي حتوير أثناء اجلفاف       

  .  )43(  كما يظهر يف شكل يسمى بالقميص أو اجلاكيت
 

   : ةاملواد العازلة املستخدمة مع القوالب الصلب
  اخلـشب أو الرخـام     م املواد العازلة لتغطية سطح النموذج إذا كان مصنوعاً من اجلبس أو               تستخد

ال  حبيث تكون طبقة العازل املستخدمة رقيقـة جـداً ، أي       ،فصل القالب عن النموذج     لتسهيل عملية   
ـ         أما .الدقيقة من النموذج    تترك عالمات أو ختفي التفاصيل       ال  يف حالة النموذج املصنوع من الطـني ف

 .تستخدم مادة عازلة ، الن الطني سينفصل بطبيعته عن قالب اجلبس مبجرد فقده لنسبة من رطوبتـه                  
  . وغالباً ما تستخدم مادة الشحم كعازل بني القالب وسطح النموذج 

مع اختالف مادة القالـب     جمموعة من التركيبات اليت ميكن استخدامها       ) م  1998(  وقد تناول قدال  
  :ازلة بني النموذج وسطحه كما يلي كمادة عاملستدمي 

  عيوب  مميزات  تركيبة العازل

عازل للجبس 
 Jackتركيبة 

C.Rich  

وقية مـن حملـول اجلومالكـة يف        2
 جـالون مـن     8/1الكحول لكـل    

 استخدامني أو   استخدامالكحول بعد   
 زيت التشحيم   إليهاهلذا احمللول يضاف    

  .بكمية ضئيلة 

ينتج عنـة   
سطح مـن   
اجلبس ناعم  

ــفن جي وإس
  . إجيايب 

إذا زادت كمية زيت    
التشحيم ختتلط بسائل   
اجلبس املصبوب كما   

 إىل  ؤدي ذلـك  قد ي 
  .تلف بعض األجزاء 

عازل للجبس 
تركيبة آخرى 

Jack C.Rich 

 واحد   :مشع النحل األبيض أو األصفر    
 9رباعي كلوريـد الكربـون      . جزء  

  .أجزاء 
يوضع الـشمع يف ربـاعي كلوريـد        

لكي يذوب وبعد   الكربون ملدة يومني    
  .ذلك ميكن استخدامه 

    

عازل للجبس 
تركيبة 

Herman 
Pring  

ــة  ــسحوق اجلومالك  slalle 10م
  . أجزاء 

  .  أجزاء Borax 5بوركس 

جيب أن يكون احمللول      
ســتخدام ال لاًجــاهز

  ةخالل يومني أو ثالث
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ال أكثر حىت ال يسبب         . جزء ماء ساخن100

ــراغ  ــشاكل يف ف م
  .القالب 

لجبس عازل ل
 Philipeتركيبة 

Cleria   

كحول واحد   . أجزاء 3زيت اخلروع   
  . جزء

  .  تركيبة زيت األبلينا كافية للتلوين 

    

عازل للجبس 
تركيبات من جتارب 

    )1 ( قدال

يستخدم الصابون للعـزل وأفـضلها      
الصابون األخضر وزيـت الزيتـون      

  .وصابون التاج اإلجنليزي 

جيب خلط املكونات     
تون مـع   زيت الزي من  

حىت الصابون األخضر   
ال يترك فقاقيع هـواء     
تــسبب فراغــات يف 

  .النسخ 

  )2( عازل للجبس 
 يف النـسخ    اًيترك لون   عازل جيد   مادة الطني 

  .بلون الطني 

عازل شكل من 
  )3( خامة الرخام 

يعزل الرخام بغالف مكون من مشـع       
العسل األبيض مـذاب يف التـرابنينت       

ـ      صب وهـو   يدهن على احلجر قبل ال
ساخن مث يزال طبقة الغـالف بعـد        

  .الصب بالتربنتني النقي 

جيب توازن املكونات     عازل جيد
حبيث ال تزيد   باخلربة  

كمية الشمع أو تقـل     
  ذات حىت ال تكـون   

مسك كبري يؤثر علـى     
  . تفاصيل العمل 

عازل للجبس 
لشكل من خامة 

   )4 (اخلشب 

يستخدم اجلومالكة بواسطة الفرشـاة     
ن اخلشب مث ينظف بعد     لعزل شكل م  

  .الصب بالكحول 
  

    عازل جيد

 عازل للجبس خلامة
من اخلشب املدهون 

 )5(   

ـ       ةيعامل معاملة اخلشب املدهون معامل
  .الرخام بالشمع املذاب بالتربنتني 
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  عازل للجلد 
  البشري

 )6 (   

 يستخدم زيت أو دهن علـى سـطح       
اجللد البشري وخاصة إذا وجد شـعر       

؛ يـستخدم الزيـت      اًمهما كان دقيق  
  .  والفازلني احللو وزيت املعدن

الزيت احللو مادة غالية      عازل جيد
الثمن وخاصة عنـد    

  . صب حجم كبري 

صب شكل من 
  الطني 

  )7 ( )الصلصال ( 

 وميكن  اًيكون الشكل جاف  ال جيب أن    
  . باملاء هترطيب

    عازل جيد

     
بغمر قالب اجلبس يف ماء ساخن       فيتم   ،خة الشمعية   أما عن طريق عزل سطح القالب املستدمي عن النس         

 )من القالب وهو مغمـور يف املـاء       وميكن معرفة ذلك عند خروج فقاقيع هواء صغرية         ( حىت يتشرب   
 االسـتمرار  ومن مث يصب الشمع دافئاً بداخل القالب ، مع ،ومن مث يتم دهن القالب بالصابون السائل        

   .∗قة ، أو تستخدم الفرشاة لوضع الشمع يف القالب وهو مفتوح القالب حىت يكُون الشمع طبإدارةب
  

  : طريقة عمل قالب مستدمي من اجلبس 
 حىت احلصول على النمـوذج      ∗∗ تتبع نفس اخلطوات السابق عرضها يف تشكيل قالب اجلبس اهلالك          -

  .اجلبس 
س جتزأ إىل أجزاء     يعزل سطح منوذج اجلبس بطبقة من الصابون أو الشحم ، مث تكسى بطبقة من اجلب               -

 بشريط مـن  األخرىن ع عزل كل قطعة مراعاةمع . يف الشكل  ) Under Cut( حبسب اخللوص 
 وتعمل هذه الفراغات على      ، ويشكل يف طرف كل قطعة فراغ حتتويه القطعة اليت تليه         الطني أو حنوه ،     

  .  الستخراج النموذج الشمعي اهضبط وضع كل قطعة يف مكاا احلقيقي بعد فك
   كما يظهـر يف شـكل       )القميص  (  باجلبس يطلق علية اجلاكيت      توضع تلك األجزاء يف وعاء ميأل      -
 ويتم ذلك بتشكيل فراغات خمروطية الشكل تعمل علـى          ، الغرض منه تثبيتها يف مكاا       ،) أ   _ 32( 

ميتـد إىل   إرجاع كل قطعة يف مكاا بداخل الوعاء ، إضافة إىل إمكانية ربط تلك القطع بسلك معدين                 
 لتعمل على تثبيت قطع القالب يف مكاا أثناء حتريكـه            ، املكون من اجلبس  ) القميص  ( خارج الوعاء   

  .  أثناء صب الشمع إدارتهو

                                                 
 .ن الزيت سيذوب يف الشمع ألال يستخدم الزيت أو الشحم يف عزل القالب عن طبقة الشمع  ∗
    ) .7( إىل  ) 1(  اخلطوات من ∗∗
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  .  يفتح اجلاكيت ويستخرج منه النموذج املصنوع من اجلبس -
 ساخن أو دافئ     يف وعاء بة ماء    ه ولصب نسخة مشعية يراعى عزل قالب اجلبس املستدمي ، وذلك بغمر           -

 إىل أن تتشرب مجيع أجزاء القالب باملاء ، ويتأكد من ذلك خبروج فقاقيع من اهلواء من أجزاء                  هويترك في 
  .القالب 

 القالب  بإدارة االستمرار تصب املادة الشمعية بداخل فراغ القالب من الفتحة املخصصة لذلك ، مع              -
كن معرفة مسك قالب الشمع بـالنظر إىل حافـة           ومي ، األخرىلتكون طبقات من الشمع الواحدة تلوا       

  . القالب 
   .∗وتستخرج النسخة الشمعية منه) القالب املستدمي (  يفتح اجلاكيت -
  
تصلب  ت ولزجة نوعاً ما  ستر عبارة عن مادة بالستيكية سائلة        ا البويل: ستر  ا قالب من لدائن البويل      -ج

ليستر إىل احلالة الصلبة فإنه يصبح مادة غـري          ، فبمجرد حتول راتنج البو     Thermosetingباحلرارة  
 إىل إضافة مـادة   فقطتاجحي، وستر يف صنع القوالب  ا الفنان البويلميستخدو،   أو الصهر قابلة للذوبان   

   وأكثرها اسـتخداماً     ، التصلب واملتمثلة يف الربكسايدات العضوية      لفعل ذلك  )العامل املساعد    ( حمفزة
فبمجـرد  )  " Methyl Ethy Keton Peroxide " KEMثيل ثيل املابركسيد كيتون ( 

ستر من املادة السائلة إىل      ا ويلفيها الب وهي الفترة اليت يتحول     ( يبدأ عمر التصلب    إضافة العامل املساعد    
 الفترة الثالثة   فترة الثانية فترة الصنفرة   الفترة األوىل فترة اجلل ، ال     :  مراحل   ة الصلبة وهي على ثالث    املاد
  . املعاجلة الكاملة فترة
ضافته قبل  ا ويتم   ،  عند شرائه  ه مل يكن مضافاً إلي    إذا) املنشط أو املسرع     ( املعجل هكما يضاف إلي       

سـتر   ا مداد البويل ا على   املعجل ويقتصر دور  ،ستر   ا  جيداً براتنج البويل   هإضافة العامل املساعد مع خلط    
 ونظراً ألن املعجل ال يتفاعل سـوى مـع العامـل            ،صلب   بعملية الت  لإلسراع الالزمة احلرارية   الطاقةب

  . املساعد فإنه ميكن إضافته بأمان إىل البوليستر اخلام 
ستر يقاوم درجة احلرارة     ا  والبويل ،ستر بإضافة ألياف الفيرب جالس بني طبقاته         ا  البويل ة    وميكن تقوي 

ف ، كما أنه مقـاوم للزيـوت         500   ف تقريباً ، وبعضها يقاوم درجات احلرارة حىت          250حىت  
ستر ، وميكن ختزينه لعام     اختتفي مبجرد تصلب البويل     تاز برائحة غري كريهة      مي وواألمحاض والقلويات ،    

 ختزينه يف درجة حرارة الغرفـة       م ، أما   ْ 18واحد فقط يف منطقة باردة أي يف درجة حرارة ال تتعدى            

                                                 
  .  نسخ مشعية فقط 10 إىل 5 يستخرج من القالب املستدمي من ∗
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 وقوته اليت قد تـصل لقـوة       م خصائصه خفة وزنه ،    ومن أه . قريباً ختزن ما يقارب سته أشهر       م ت  ْ 12
  . وسهولة صنعة ومعاجلته وتشطيبه املعدن

  
  : ستر  اطريقة عمل قالب سم من البويل

  . عمل ركائز من النحاس تأخذ شكل العمل املطلوب تنفيذه مثبته على لوح مسيك من اخلشب -
  . املطلوب أي تشكيل الشكل) عمل النموذج  ( بالطني تكسية الركائز -
  تقسم الشكل لعمل جزئي القالب بوضع فاصل من الصاج الرفيق يعمل على فك جـزئني القالـب                 -

   .بأمان ، وعمل مفاتيح لغلق القالب يف وضعة الصحيح بعد ذلك
  .ة اجلبس ، مث تكسية النموذج بطبقات متعددة منه لتشكيل اجلاكيت  خلط ماد-
  .وتنظيف القالب متاماً من الداخل  فتح اجلاكيت إلخراج النموذج الطيين -
  .ستر  اإستعداداً لعمل قالب البويل) كاجلومالكة (  عزل القالب من الداخل مبادة عازلة -
 فيرب جالس لتدعيمه با ة مث   من الداخل خبام البوليستر باستخدام الفرشا     ) اجلاكيت  (  دهن قالب اجلبس     -
 ألياف الفايرب جالس مث وضع عدة طبقـات مـن           ستر مث وضع   ا طبقة أو أكثر بويل   (  )ليف زجاجي   ( 

  .) ستر  االبويل
  . يغلق اجلاكيت ، ويكسر قالب اجلبس باستخدام األزاميل -
   . الب بعد ذلك بالشمع ق يدهن ال-
  
  
  : القوالب املرنة -2
ميـز   تعترب قوالب اجلالتني أو الغراء وسيلة حديثة نسبياً ، تت          ) :جالتني أو غراء    ( طبيعية   قوالب   ـأ
، وذلك ما أكده جـون ميلـز    اد من استخدامها يف املسابك الصغريةزخنفاض تكلفتها ، األمر الذي    بإ

John W. Mills ) 1990 من استخدام هذه الطريقة يف املسابك الصغرية بشمال إيطاليـا  ) م .
ن إ، و ن هذه املادة اجلالتينية متوفرة على هيئة ألواح أو مسحوق خـشن             إ) م  1998( وأضاف قدال   

ا قابلة للكسر وهي جافة ، ونسبة الشوائب ـا          أاألنواع اجليدة منها ذات لون أبيض شفاف ، كما          
  . قليلة ، وامتصاصها للماء كبري 

ن مادة اجلالتني تستخدم لصنع القوالـب  إ) م John W. Mills ) 1990    ويؤكد جون ميلز 
لها مناسبة ومقاومـة     إخل ، لتجع   ---سرين واملاء   كالغراء واجلل املرنة وذلك باضافة مواد آخرى إليها       
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  عن النسب واملواد املكونـة ملـادة القوالـب الطبيعيـة           ) م  1998( قدال   أشاروقد   لصنع القوالب 
  :كالتايل ) والغراء اجلالتني ( 

  طريقة التنفيذ  املواد الداخلة يف اخلليط  صيغة اخلليط

    Prinzصيغة 
  لقالب اجلالتني

  . جزء 20) اخلشب ( غراء النجار 
  . جزء 20جالتني 

  . جزء 20جلسرين 
  . جزء 20زيت بذرة القطن 

  . جزء 125ماء 

  يوضع الغراء واجلالتني يف ماء بداخل
 وعاء مزدوج مطلي بامليناء ويتـرك      

ع ساعات ويتم التسخني حىت     بملدة أر 
يذوب اخلليط مث يضاف اجللـسرين      
وزيت بذرة القطـن مـع اسـتمرار        

  . التقليب 

يغة آخرى لقوالب ص
  اجلالتني

  . أجزاء 5جالتني 
  .لتر ماء 

  تربنتني نبايت 
  . قليل من الفورملني 

ينقع اجلالتني يف املاء مث ينقل إىل وعاء        
ا يـضاف   همزدوج للتسخني وعنـد   

التربنتني النبايت والفورملني الذي مينع     
  .تعفن اجلالتني 

  Prinzصيغة 
  لقوالب الغراء

  . جزء 200غراء حيواين 
  .  جزء 50جلسرين 

  . جزء 50ماء 
  

 12يغمر الغراء باملاء طوال الليل ملدة       
ساعة مث يفرغ املاء الزائد ويـضاف       
اجللسرين بإذابته على نار هادئة مـع       
استمرار التقليب حىت يزن املخلـوط      

250 .  

صيغة 
Fredericks 
  لقوالب الغراء

  .  أوقية  16غراء 
  .  أوقية 14املوالس 

باستخدام  ) Fredericks(يوصي  
) السكرمادة خام تفصل عن     (املوالس  

مع الغراء فيتم تكسري الغراء إىل قطع       
 ساعة  12صغرية ويترك يف املاء ملدة      

بعدها يتخلص من املاء الزائد ويسخن      
الغراء بعناية على هلب صـغري ويـتم        
تدفئة املوالس على حدة وعندما يبدأ      
يف الغليان يضاف إىل الغراء الـساخن       

  .  لب املخلوط بسرعةويق
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   )45(شكل 
  يستخدم لتسخني مادة القالب املرنمحام مائي يوضح 

  م Joun .W.Mills ، 1990جون ميلز ( 
 )177صـ 

يتم إعداد اجلالتني للـصب بتكـسريه       و    
 لتر  1 يف املاء حبيث يكون املاء بنسبة        هوغمر
 ويترك اجلالتني يف املاء     ، كيلو جالتني    5إىل  
 يسخن يف محام مائي كما       ساعة مث  12ملدة  

 هوعندما يذوب يضاف إلي    ) 45( يف شكل   
خـرى  األالفورمالني حيت ال يتعفن واملـواد       

   يف اجلدول مث تصب داخل اجلاكيـت        ةاملضاف
  .املصنوع من اجلبس ) القميص ( 
  

  :طريقة عمل قالب من اجلالتني سم 
  . من مادة اجلبس للشكل املراد سبكه يصنع منوذج -
 وزيت التشحيم ، أو خملوط يتكون مـن أجـزاء           Shalle اجلومالكة يعزل سطح النموذج مبحلول      -

 ، يوضع طبقة منه فوق سطح النمـوذج         Lard ودهن اخلرتير    Tallowواين  متساوية من شحم حي   
متتد ( ين أو أكثر أسطوانية من اجلبس يف أجزاء متفرقة من النموذج            اتصنع كتلت طبقة  وبعد جفاف تلك    

أحـدها املـادة    يصب مـن    ) اجلاكيت  إىل خارج   
  . ة واآلخرى خلروج اهلواء اجلالتيني

سم 1 يبلغ مسكها    من الطني  يغطى النموذج بطبقة     -
  . تقريباً

 حبيث ني بطبقة من اجلبس لعمل اجلاكيت      يغطى الط  -
جيزأ اجلاكيت اجلبسي إىل نصفني أو أكثـر حبـسب          

 ، ويتم ذلـك بتغطيـة       هاخللوص للشكل املراد سباكت   
 مث نـضع فيهـا       النصف األول بطبقة من اجلـبس ،      
 ، مث يتم    ∗)مفاتيح  ( عالمات سالبة على هيئة فراغات      

ل أطراف اجلبس بالشحم أو الصابون ، مث يغطـى          عز
  قي الشكل باجلبس فبذلك يكون قد شكل قميـصاً         با

                                                 
 . اكيت كدالئل لضبط وضع أجزاء القالب عند إغالق اجلاكيت فيما بعد  تعمل املفاتيح أو الربوزات يف اجل ∗

   )46( شكل 
   يوضح طريقة فك أجزاء القالب 

     ستخراج الطني مث غلق إل) اجلاكيت ( 
  اجلاكيت لصب املادة اجلالتينية

   John W. Millsجون ميلز ( 
  )104صـ ، م1990
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   )47( شكل 
يوضح طريقة صب املادة اجلالتينية يف فراغ 

  القالب 
  John W. Millsجون ميلز ( 

  )104م  ، صـ1990

      .من اجلبس ) جاكيت ( 
، مث  ترك فراغاً بني النموذج واجلاكيت       بعد أن يتصلب اجلبس ميكن فك أجزائه وإزالة الطني ، لكي ي            -

  . ) 46( يعاد غلق اجلاكيت ، فوق النموذج كما يوضحة شكل 
  .  ساعة قبل فتح اجلاكيت 12، ويترك  ) 47( كما يف شكل  ∗ يصب اجلالتني يف الفراغ-
  .  يفتح اجلاكيت الستخراج قالب اجلالتني -
 تدهن مسطحات قالب  اجلالتني الداخلية بطبقة مـن          -

+ بوتاسيوم  + سلوفات ألومنيوم    ( Alumمركب الشبة   
وقوياً يتحمل  قالب صلباً   جلعل ال ) . طبقة ورنيش فرنسي    

   .املتصاعدة من اجلبس احلرارة 
 ولصب نسخة مشعية بداخل قالب اجلالتني ، يتم ذلك          -

بصب طبقة الوجه من الشمع السائل وجيـب أن يكـون           
ويؤكـد   . بداخل القالب اجلالتيين بارداً      الشمع املصبوب 
أن صـب الـشمع   "  Steve Hurstستيف هورست 

 يف درجة   اً شديد اًوحتكمداخل قالب اجلالتني يتطلب مهارة      
 فصب الشمع   ، استخدام قوالب املطاط     دحرارة الشمع عن  

ولفحص درجة  . بدرجة حرارة عالية يشوه سطح القالب       
 سكني وأغمـسها يف     ة حباف اًدهن طبقة رقيقة من الشمع على سطح شحمي مث خذ جزء          احرارة الشمع   

   ) .67صـ" ( سوف تدمر اجلالتني مشع بارد فلو ذابت سريعاً فهذا معناه أا ساخنة جداً و
 على نفس الـسطح     ةويتم وضع أول طبقة من الشمع باستخدام فرشاة مع مراعاة عدم مترير الفرشا             -

   .∗∗أكثر من مرة
 راف القالب  تكرر عملية وضع طبقات من الشمع حىت يتجمد السمك املطلوب وذلك بالنظر يف أط              -

  . سم 0.5حبيث ال يقل مسك طبقة الشمع عن 
  

                                                 
جيب إختبار املادة اجلالتينية قبل صبها يف فراغ القالب ، بوضع أصبع اليد فيه ، فإذا كان دافئاً وتتحمل حرارتـه                     "  ∗

   ) .86م ، صـ1998قدال ، ) " ( مع مراعاة عدم صبة ساخناً ( اليد تتم عملية الصب 
  .ن ذلك التمرير  املتكرر قد يكون طبقة مشعية مسيكة يف بعض املناطق أكثر من املناطق اآلخرى  ال∗∗
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سم الكلوروجل  امها يف القوالب السلبية املرنة وتعرف ب      ا من أجود األنواع اليت ميكن استخداإ
 "Kloregel "   صب نسخ من الشمع بديالً عن اجلالتـني وهـي ال            وميكن استخدامها يف

 يف عزهلا إلنتاج النسخ مبـا جيعلـها         ات وال ضرورة إلستخدام الزيوت والشحوم     .تتأثر باملاء   
رك ستعماهلا ، وإذا ت   انكمش وال تتفتت عند     دقيقة يف إخراج التفاصيل كما أا ال تتمدد وال ت         

  مـرات كـثرية ال ميكـن        القالب السليب لفترة طويلة فال جيف وال يفسد وميكن استخدامه         
  ) .89صـ( . حصرها ، بدون إضافة مواد آخرى وذلك بإعادة صهرها 

 يرتع القالب اجلالتيين عن النسخة الشمعية ، ويتم ذلك بطريقتني أما بشق القالـب اجلالتـيين إىل                  -
  . ∗ من الفتحة املعدة لصب السائل الشمعيهنصفني ، أو استخراج

وضعها يف املاء   بما  إ  تكون والطريقة السليمة حلفظها  ،  وميكن خترين قوالب اجلالتني لفترة قصرية جداً         -
 .  وضعها يف الثالجة البارد أو

  
  ) :الكلوروجل ، السليكون (  القوالب الصناعية -ب
) م  1998( وهي مادة مرنة تشبه املطاط وذكر قـدال           ) :Kloregel  (الكلوروجلقالب   ـ   

  : عنها Jack C,Rishيقول 
  
  
  
 
  
  

        
يف وعاء مطلـي    رارة  كمية صغرية منها على هلب منخفضة احل           ويراعى عند إعادة استخدامها صهره    

 تقليب  وبعد الذوبان يتم إطفاء اللهب وتركها دون      ا ،   وعندما تذوب املادة يتم إضافة الباقي منه      باملينا ،   
لصعود إىل السطح ، ويسمح لدرجة حرارة املادة الـسائلة أن ـبط إىل              لكي تسمح لفقاعات اهلواء ا    

  .صبها وهي سائلة  ويراعى ف250
  

  :كلوروجل سم طريقة عمل قالب من ال
   من حيث صنع النمـوذج مـن         ∗∗    تتبع نفس اخلطوات السابق ذكرها يف عمل قالب من اجلالتني         

املـادة  ، مث صـب     ) من اجلـبس    (  ، مث تغطيته بطبقة من الطني ، مث عمل اجلاكيت            هاجلبس ، مث عزل   
كيت لعدة ساعات فقـط      مبادة الكلوروجل ، وتترك بداخل اجلا      وتستبدل ا  لصنع القالب    هاملستخدم

                                                 
 .طية مث عودته إىل وضعة الطبيعي يتميز قالب اجلالتني مبرونتة وقابليتة للمطا ∗
  .لعمل قالب من اجلالتني  ) 6( إىل  ) 1(  يتبع نفس اخلطوات من ∗∗
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  )48(شكل
  من مطاط السيلكون) صناعي ( لب مرن خطوات عمل قايوضح 

  )94م ، صـ1998قدال ، ( 

وبعدها . اجلاكيت الستخراج القالب املرن     حىت جيف القالب املصنوع من مادة الكلوروجل ، مث يفتح           
    .هيكون القالب جاهزاً لصب النسخة الشمعية بداخل

     
مع مـا ذكـره   ) م 1998( تفق قدال ا  ) :Silicone Rubber( قالب مطاط السيلكون ـ 

بأن مطاط السيلكون يتميز جبودته العالية اليت تـضاهي  ) م John W. Mills ) 1990جون ميلز 
مادة الكلوروجل يف إنتاج عدد كبري من النسخ ، كما أنه ال يتأثر حبرارة الشمع أو اجلبس ، وال يتـأثر                     

إىل تـوفره   ثابت أي ال يتمدد أو يـنكمش ، إضـافةً   هن حجمأرتفاع درجة احلرارة ، كما      اباملاء أو   
 أو قد   ،الزمن املراد جتفيفه     مطاط السيلكون بكمية ضئيلة حبسب       ويضاف جمفف . خدامه  وسهولة است 

  ) .م 1998قدال ، ) (  بافف اًأي خملوط( يستخدم جاهزاً 
  

  :طريقة عمل قالب من السليكون سم 
ويوضـح   ، إال أا تستبدل مبادة السيلكون  ∗تتبع نفس اخلطوات املستخدمة لصنع قالب من اجلاليت           

 ويفضل قبل صبة التخلص     ،من مطاط السيلكون    ) صناعي  ( خطوات عمل قالب مرن      ) 48 (شكل  
وذلك باسـتعمال   ) يف حالة إضافة افف إليها      ( من فقاعات اهلواء اليت قد تتكون من خالل التقليب          

  .جهاز لشفط اهلواء 
  
  

  
  
  
    

  
  

 
  
  

  
  

                                                 
  .لعمل قالب من اجلالتني  ) 6( إىل  ) 1( يتبع نفس اخلطوات من  ∗

. عمل إطار خشيب حول النموذج- 1   يصب مطاط السيلكون ليغطي وميأل -2 
.اخلشيب الصندوق   

 يترك املطاط ليجف مث يقلب ويرتع-3
.من اإلطار أو الصندوقالشكل  

. تصب النسخة يف فراغ القالب -4  
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   )49( شكل 
دمج وظيفيت الدعائم مع وظيفة قناة يوضح 

التهوية للقلب وذلك بلف الدعائم النحاسية 
 بالشمع ممتداً إىل اًخبيط من الدوبار مكسي

خارج القالب ، كما يظهر فيها تكسية 
الدالليك الداخلية بطبقة من الشمع وتثبيتها 

  ملسامري مع الدالليك اخلارجية با
   John W. Millsجون ميلز ( 

  )49م  ، صـ1990

  : ذج الشمعي الطريقة املباشرة لتنفيذ النمو: ثانياً 
من حيث استخدام الفنانني    ) باشرة  املغري   (من الطريقة السابقة    أفضل  ) املباشرة  (     تعد هذه الطريقة    

نتاج ، إضـافة إىل اختـصارها للوقـت    اإلهلا إلنتاج أعماهلم الفنية ، وذلك ملا متيزت به من سرعة يف      
معاجلـات   العمل حيوية ، نظراً ملا تتيحه من          كما أا تكسب   ،واجلهد املبذول ، وقلة تكلفتها املادية       

على سطح النموذج الشمعي ونقل سريع للتفاصيل الدقيقة واملعقدة اليت قد يصعب تنفيذ قالب               مباشرة
 كما أا تعطي حرية أكرب للفنان يف تشكيل إبداعاته اخلطية والفراغية والشكلية مباشـرةً علـى                 ،هلا  

  .الشمع 
قطعة واحدة فقط من    هو إمكانية إنتاج    ) التشكيل املباشر   ( دام هذه الطريقة        إال أن ما يعيب استخ    

 لذلك ال بد مـن      ,قد نفقد العمل     إىل أنه يف حالة حدوث خطأ يف السباكة          باإلضافة،  العمل املسبوك   
  . تباع خطواا بدقة وحرص اتوخي احلذر من الوقوع يف اخلطأ أثناء تنفيذ تلك التقنية واليت جيب 

  
 قدال  اذكرهعلىتفق  ا  نية املباشرة إىل نوع      وتقسم الطريق  

  John W. Mills  جـون ميلـز  مع ما ) م 1998( 
  : كالتايل )م 1990( 
  ) .الدالليك (  تشكيل مباشر للشمع على القلب -1
  .  تشكيل مباشر للشمع بدون القلب -2
  
  :  ∗)الدالليك (  التشكيل املباشر للشمع على القلب -1

من النحاس هلا نفس شكل     ) كاركاز  (  بعمل دعائم     نقوم -
 .John W حيث ذكر جون ميلز  ،التصميم املراد سباكته

Mills ) 1990  مكان دمج وظيفيت الدعائم مع     اإلأنه ب ) م
وذلك بلف الدعائم النحاسية خبيط     وظيفة قناة التهوية للقلب     

 كما هي    بالشمع ممتداً إىل خارج القالب     يوبار مكس دمن ال 
 وعند حتميص القالب ينـصهر      ،  )49( ضحة يف شكل    مو

 ووظيفـة   ،الشمع وحتترق الدبار تاركةً فراغاً داخل القلب        

                                                 
 .149 يقصد بالدالليك القالب احلراري أنظر صـ ∗
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   )50( شكل 
قنوات صب املعدن وخروج اهلواء يوضح 

  وقمع الصب
  John W. Millsجون ميلز ( 

  )49، صـم 1990

  . خروج الغازات احملتبسة يف القلب الناجتة عن مصهور املعدن إىل خارج القالب هذا الفراغ 
   احملـروق  أو مـسحوق الطـني   ) احلمـرة   (  ختلط مادة القلب املكونة من مسحوق الطوب األمحر          -
 )Grog (   باملاء   ابل مزجهم ق إىل واحد من اجلبس      3بنسبة  )       ا مع بعـضها الـبعضلتدخل حبيبا

  ) .بشكل أفضل 
 التوقف  مع مراعاة  ،ى متاماً مبادة القلب     تغطنتظام حول الدعائم حىت     ا توضع طبقات من مادة القلب ب      -

الوىل قبل وضع الطبقة اليت تليهـا ، وإذا         خرى حىت تتصلب الطبقة ا    أفترة زمنية بسيطة بني كل طبقة و      
وذلك من أجل ضمان التماسـك      يمكن رشها باملاء قبل وضع األخرى ،        حدى الطبقات متاماً ف   إجفت  

  . ندماج بني طبقات القلب بعضها البعض البني تلك الطبقات كما أا حتقق ا
 حبيث ال يقـل     ونز  الرب يدهن القلب بالشمع السائل عدة طبقات على حسب السمك املطلوب من             -

  .سم 0.5مسك الشمع عن 
 ومن مث عمل اللمـسات      تم التشكيل مباشرةً على الشمع    ي -

  .التنعيم وتوقيع الفنان على العمل  كالتنظيف وهاألخرية علي
ثبت القلب مبسامري ختترق الشمع ومتتد إىل داخل القالب         ي -

وتعمل هذه املسامري على     ,  )50(  يف شكل  و موضح كما ه 
والـيت سـيتم    ) الدالليك(تثبيت القلب مع القالب اخلارجي      

  . فيما بعدتنفيذها 
 عمل قنوات صب املعدن وخروج اهلواء وقمـع الـصب           -

  .   )50( شكل 
 إلزالـة  يدهن سطح العمل الشمعي واملصبات بـالكحول         -

الدهون باستخدام فرشاة   
  .دقيقة 

 يغطى الشكل الشمعي    -
ــالف األوىل  ــة الغ   بطبق

 كمـا يف     )هة الوج طبق( 
 من نفـس     )51( شكل  

   )51( شكل   مادة القالـب احلـراري     
لتعمل ) من نفس مادة الدالليك ( تغطية الشكل من اخلارج بطبقة الوجه يوضح 
املخلوط نموذج الشمعي وعدم حركتها عند صب باقي لثبات املصبات باعلى   
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 مـن  املكونة) الدالليك  ( 
الطوب األمحر واجلـبس    

حيـث   ,اخلشب  ونشارة  
تعمل هذه الطبقة بدورها    
يف تثبيت قنوات التغذيـة     
واملصبات مـع القالـب     

  .احلراري 
 أسطوانية  ة توضع صفيح  -

من الصاج حول العمـل     
   ليصب القالب احلـراري   

حول الشكل بكاملة واملصبات حىت     ) الدالليك  ( ادة  تلك امل تصب  و،    بداخلها فيما بعد    )الدالليك( 
  .   وبذلك يصبح جاهزاً لتحميصه )52( شكل  كما يف  ∗األسطوانه باملخلوطمتتلئ 

 لينصهر الـشمع    ،حيمص القالب احلرارى يف أفران خاصة بالتحميص مع مراعاة وضع العمل مقلوباً              -
   . املعدن فيما بعد لؤه مياًارج القالب تاركاً فراغخل
إلخـراج  ) الـدالليك   ( وبعد إاء عملية صب املعدن وجتمد املسبوكه يكسر القالب اخلـارجي            _ 

   .املسبوكة الربونزية منه 
  
  :تشكيل املباشر للشمع بدون القلب ال -2

تتفق الباحثة مع    ، و  "مصمته  " ونزية  حنصل من خالل التشكيل املباشر بدون القلب على أعمال بر             
للتشكيل املباشر للشمع بدون قلب إىل نوعني ، وذلك حسب أشكال الشمع      ) م  1998( تقسيم قدال   

  :املستخدم يف التشكيل كالتايل 
  . التشكيل باستخدام الشمع كتلة -أ
  . من الشمع ة التشكيل باستخدام ألواح مسطح-ب
  
  

                                                 
بداخل الصاج األسطواين مراعاة تركيز صب مادة املخلـوط يف          ) القالب احلراري   ( جيب عند صب مادة الدالليك       ∗

  .األطراف وليس على الشكل مباشرةً 

 )52( شكل 
 دران وليس على النموذج مباشرةً خلط مادة الدالليك وصبها على اجليوضح 

 كما يظهر الدليك جاهزاً لتحميصة
  )174م ، صـ1998قدال ،(
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  )  أ ( 
يوضح التشكيل احلر 

 باليد

  : شمع كتلة  طريقة التشكيل باستخدام ال-أ
    وهذه الطريقة مشاة متاماً لطرق التشكيل يف الطني أو الصلصال ، ويعتمد فيها على التشكيل احلر                

 العمـل   وتستخدم هذه الطريقة عندما يكـون      ) أ _ 53( باليد قبل استخدام األدوات كما يف شكل        
   . من املعدناملراد تنفيذه صغري احلجم فينفذ مصمتاً الن تفريغه لن يقتصد كثرياً

ر بتقطيعها إىل   مكان تلني كتلة الشمع ليسهل استخدامها يف التشكيل املباش        كما ذكر سابقاً أنه باإل        
وذلك بوضعها أمـا     ) لتشكيل القطع األساسي  (  كبرية   وأخرى)  والتفاصيل   لإلضافات ( قطع صغرية 

وبعد  لة اللحامآ أو تلينها ب   املخصص لتليني الشمع ،    149صـ   ) 64(  شكل   بداخل الناقوس احلراري  
ع يـتم حلامهـا     قوم بوضع التفاصيل بإضافة كميات آخرى من الـشم        ننتهاء من التشكيل البنائي     الا

وميكـن تغـري رؤسـها     )ب _  53( كما يف شكل   )كاوية اللحام( كهربائية باستخدام أداة صهر   
إزالة الشمع الزائد والتأكيد علـى      حلذف و ) الضفر  (  كما تستخدم األدوات املعدنية      ،بأشكال خمتلفة   

  كمـا يف شـكل     بـسيط   إذ ميكن تسخينها باستخدام هلـب       ) ج   _ 53( كل  كما يف ش  التفاصيل  
 تأثريات خمتلفة بتـسليط     ستخدام كاوية اللحام الكهربائية ، كما ميكن احلصول على        ، أوا  ) د_  53( 

     .السطح الشمعي ينعم هلب خفيف 
أنـه   " Richard Mc Dermottعن ريتشارد مـاك دورمـت   ) م 1998(  قدال نقلو    

 حبفرة مباشرةً على اجلـبس       ، باإلمكان عمل دعامة مشعية من خالل قالب يصنع حسب الشكل املراد          
وعقدة اخللوص متناهيـة يف الدقـة يـصعب         ،  إجناز أشكال فراغية هلا أطراف متباعدة       يف  د  فيذلك ي و

نقوم بتغيري حركـات    حيث   اإلسراع وإنتاج أكثر من شكل       ويفيد أيضاً يف  ،  تنفيذها بالصب يف قالب     
 ) 112صـ" (  مث نقوم ببناء الشمع فوق تلك الدعامة الشمعية الصغرية           ،األوضاع من شكل إىل آخر      

.  
لـصب النـسخة    ) الدالليك   ( احلراري   وبعد اإلنتهاء من جتهيز النموذج الشمعي يتم عمل القالب           

أبتدأً ) الدالليك ( يف خطوات التشكيل املباشر للشمع على القلب   سابقاً   اواليت ذكرت خطوا   الربونزية
   . ، إىل إاء عملية الصب 119صـمن نقطة عمل قنوات صب املعدن وخروج اهلواء وقمع الصب 

  
  
  
  
  
  

   ) ج (
حلذف يوضح استخدام الضفر

 وإزالة الشمع الزائد 

 )ب(
يوضح طريقة حلام 

 الشرائح الشمعية بالكاوية 

   ) د (
يوضح استخدام الضفر 
  بعد تسخينها باللهب

  )53(شكل
 )الباحثة ( يوضح طريقة تشكيل الشمع باستخدامه كتلة 
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  : من الشمع ة طريقة التشكيل باستخدام ألواح مسطح-ب

" مور   هنري  "  الفنانني يف تنفيذ أعماهلم الربونزية أمثال            وتستخدم هذه الطريقة من قبل الكثري من      
 به من سهولة تأديتها وتنوع إمكانيتها اجلمالية يف التـشكيل ، إضـافةً إىل القيمـة                 ت ملا متيز  ه ، وغري

خطوات حتضري ألـواح  ) م  1998(  قدال   عرضو ، ، واحليوية يف العمل      ءالتشكيلية ، واحلرية يف األدا    
مع مراعاة أن يكـون يف    ،   الشمع على سطح من الرخام بعد عزله      صب خماليط   " ل  من الشمع من خال   

مث يصب الشمع على الرخامة     ،  حىت يضبط انتظام مسك الشمع      ،   بواسطة ميزان مياه     أفقي مستوٍ وضع  
 موجود علـى اجلـدار       ونضبط الشمع من خالل مقياس تدرجيي جانيب       ،  جدران خشبية  ةاحملاطة بأربع 

   ) .112صـ" (  أن يربد نقوم بتشكيل األلواح على أشكال هندسية  وبعد،اخلشيب 
يسهل و أي قابل للتشكيل     ، ة    وال بد أن يتميز الشمع املستخدم يف تشكيل األلواح املسطحة بالدون          

 وهو دافئ ، أو أن يوضع يف الناقوس احلراري          ه وميكن ذلك من خالل تشكيل     ،ه   لتشكيل هتغيري معامله ثني  
  . دقائق تقريباً مخس مبدة ال تزيد عن هقبل تشكيل

 أمـا    ، خرى لتنفيذ الشكل املطلوب ومن مث حلامها ببعض       أ فيمكن بناء شرحية فوق      ه    أما عند تشكيل  
أو باسـتخدام الكاويـة     ) الضفر  ( بواسطة الضغط اخلفيف عليها باليد أو استخدام األدوات املعدنية          

تيح للفنان تشكيل مالمس وطبعات ألشكال وأسـطح  لطريقة ت هذه ا  و ،الكهربائية كما مت ذكره سابقاً      
  .خمتلفة 

  
  

  : املعدن وخروج اهلواء والغازات قنوات صّب
نه إإذ  ) الشمع املفقود ، والرمل     ( ج اهلواء أساساً لعمليات السباكة      رو    تعد قنوات صب املعدن وخ    

ليت تعتمد علـى توزيـع جمموعـة مـن      وا،ال يتم إنتاج املشغوالت املعدنية بدون ختطي هذه املرحلة         
لة إحداها عن دخول املعدن املصهور       مشكلةً القنوات املسؤ    ، املسارات موزعة يف مجيع أجزاء النموذج     

 خروج اهلواء والغاز املتولد عن املعدن املصهور واملصبوب بداخل فراغ           عنخرى  ألإىل فراغ القالب ، وا    
  . القالب 

  
الكثري من الباحثني مـن عـدد   مع ما ذكره ) م John W. Mills ) 1990جون ميلز تفق ا    و

   راشـد   ذكـر   حيـث  ، يتوقف على شكل العمل الفين املـراد سـباكته           هذاوتوزيع تلك القنوات و   
 يه املعدن املصبوب لفراغ القالـب     جأن هناك عدة طرق ميكن من خالهلا تو       )  م1999) ( وآخرون  ( 
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   )54( شكل 
يوضح وضع قمع 
الصب بني قنوات 
 الصب وخروج اهلواء

سباكة وجتنب االنسياب املضطرب ، أو بطريقة متنـع      فقد يصمم مدخل الصب بطريقة تضمن سهولة ال       
   . ه املعدن من خبث وجلخ إىل القالبحنر جدران القالب ، أو أن يكون اهلدف منها منع دخول ما حيتوي

  
  

  : مكونات املصبات 
  .  قمع الصب -1
   . قنوات الصب -2

  . مصب رئيسي -أ :وتنقسم إىل ثالثة أنواع وهي كالتايل 
  . فرعية  مصبات-ب     
  . مصبات تغذية -ج     

  
  :  قمع الصب -1

 ر إىل فراغ القالب ، وعادةً يعلو      يعترب قمع الصب البوابة األساسية اليت بواسطتها ينتقل املعدن املنصه             
 ويوضح  جون ميلز      . إىل أعلى  ة متجه هقمع الصب املصبات ، وتكون فتحت     

John W .Mills ) 1990 موعة املصبات وضع قمع الصب بني جم) م
، أضافةً إىل أنه أشار إىل شكل حمدد لقمع الصب به            ) 54( كما يف شكل    

 املعـدن   ةتعمل بدورها على تصفي   ) أ  _  55( كما يف شكل     هابطه   فتحة
   ) . ∗صر الشوائبمنطقة حأي ( من الشوائب قبل دخوهلا لفراغ القالب 

  اشد ور)  م Steve Hurst ) 1996    كما أضاف ستيف هورست 
 ميكن أن يشكل على هيئتـها        ، عدة تصميمات ) م  1999) ( وآخرون  ( 

متيزت مجيعها بأركان ملفوفة ، إال أن ما         ) ب _ 55( قمع الصب شكل    
يعيبها أا حباجة إىل أحواض صب ، أي يصب املعدن املنصهر بداخل تلـك              

 قالب جمارى الصب مث إىل فراغ ال       ومنها إىل   ، األحواض مث ينساب إىل القمع    
ولتلك األحـواض    ،ويكون حجم تلك األحواض أكرب من القمع ويعلوها         

 كمية أكرب من املعدن املنصهر مث تنظـيم عمليـة           استيعاب / اموهلأن  وظيفتا

                                                 
احتباس للهواء يف املعدن املصهور ، أو أن تكون تلك الـشوائب             أو    ،  الن تلك الشوائب حتدث دوامات أو رغاوي       ∗

  .موجودة أصالً يف أفران الصهر أو البوتقة ، فمن مث محلت إىل فتحات الصب 
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. ابات والدوامات عند مـداخل الـصب        ضطرال من ا  قالللال وتدفق املعدن إىل فراغ القالب       انسياب
  جريان املعدن بداخل جماري الصب     ائب اليت قد تعرقل حركة     تصفية املعدن املنصهر من الشو     / امثانيه

ن إحيث  يف حالة وجودها داخل فراغ القالب ،        ) البخبخة  ( أو قد تؤثر على املسبوك كظهور الغازات        
أوعيـة  (  وعادة تصنع تلك األقمـاع       ،تقوم بتلك العملية    ) مصفاة  ( تلك األحواض مزودة حبواجز     

  .  تكسى بالشمع من اجلبس أو الطني مث) الصب 
  

  
  
  
  
  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  

   :قنوات الصب  - 1
ااري اليت تسمح مبرور املعدن املنصهر مـن      عبارة عن    اإ) م  1999) ( وآخرون  (  راشد   ذكري    

الفراغ احملصور بني القلب والقالـب       فتمثل تلك القنوات     ،خالهلا لينساب متدفقاً فيمالْ جتويف القالب       
  .  يف القالبستعداداً لعملية مرور املعدن منه إىل جتوامع قبل مرحلة التحميص ش الؤهوالذي كان ميل

 القالـب  ) فـراغ  ( قنوات الصب من نفس املادة الشمعية املستخدمة لصنع جتويـف             وعادةً تصنع   
ن تلك القنوات الشمعية ميكن جتهيزها بصبها إ )م John .W. Mills ) 1990 جون ميلز وأضاف

مناسبة تكون  و )  56( شكل   بأقطار وأطوال متنوعة كما يف       اجلبس أو اخلشب أو الطني    يف قوالب من    

 )أ ( 
يوضح شكل قمع الصب 

ويظهر به فتحة هابطة تعمل 
  على جتمع اخلبث فيها

 .John Wجون ميلز ( 
Mills ، 1990 م 
  )51صـ

  )ب (  
أشكال خمتلفة لقمع الصب يوصح   

  مستديرة  حادة وآخرىهلا أركان
  )239م ، صـ1999 ، )وآخرون ( راشد ( 

 )55( شكل
 يوضح أشكال خمتلفة لقمع الصب
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   )57( شكل 
تدرج حجم املصبات يوضح 

  من الكبري إىل األصغر حجماً
م  1998قدال ، ( 

  )139صـ

مع مراعـاة عـدة     هذا    .هلشكل وحجم النموذج املراد صب    
ميكـن   ) Runners( خصائص لشكل قنوات الـصب      

     : إجيازها فيما يلي 
 أن تكون تلك القنوات أسطوانية الشكل لتـسهل مـن           -1

   .جريان املعدن بداخلها
إىل ربـع   ) للمصب الرئيسي   (  تنوع أقطارها من بوصة      -2

فتعتمد على حجم   ، أما أطواهلا    ) للمصبات الفرعية   ( بوصة  
   . العمل املراد صبه

 استخدام التركيبة املناسبة من خملوط الشمع عند صنع املـصبات           -3
، والـشمع   ع الصلب يف صنع القنوات الرئيسية       حبيث يستخدم الشم  

 وذلك لتـسهل عمليـة ثنيهـا أو         ،صنع قنوات التغذية    املرن عند   
  .تشكيلها حسب املطلوب 

 أن يراعى عند صنعها تدرج حجمها تنازلياً كما يظهر يف شكل            -4
ويكون ذلك بإتساع متدرج حلجم املصب من الكـبري إىل           ) 57( 

     .الصغري ، احيقق ذلك تنظيم عملية دخول املعدن 

                      
   :سم املصبات إىل ثالثة أقساموتنق
ويعترب املصب الرئيسي أول قناة تستقبل املعـدن         :  مصب رئيس  -أ

 لذلك مسي باملـصب الرئيـسي      ) بوابة الصب   ( املنساب من القمع    
  هذا املصب بأكرب قطر بالنسبة حلجم أقطار املصبات اآلخـرى      ويتميز  

  ) . الفرعية والتغذية ( 
رعة عن املصب الرئيسي ، وميكن أن تكون أكثر من فـرعني وهـذا              وهي املتف :  مصبات فرعية    -ب
  .قف على شكل العمل املراد سباكته يتو
 وهي املصبات املتفرعة عن املصبات الفرعية ويكون عددها أكثـر مـن عـدد               : مصبات تغذية    -ج

غذية  وما مييز مصبات الت    ،املصبات الفرعية ، ويتوقف ذلك على حجم وشكل العمل املطلوب سباكته            
  ) .فراغ القالب (  املباشر بسطح العمل اتصاهلا

  

   )56( شكل 
 يوضح أطوال وأحجام خمتلفة للمصبات
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   : وظيفة قنوات الصب 
  : وظائف قنوات الصب كالتايل ) م 1999) ( وآخرون (  راشد عرض    
  .  ملء جتويف القالب بسرعة بدون احلاجة إىل صب يف درجة حرارة عالية جداً -1
مث القنوات قبل دخولـه لتجويـف       ) ة الصب   بواب(  التخلص من اخلبث واجللخ إبتداًء من املصب         -2

  . القالب 
   .ه تنظيم تقدم املعدن وانسيابه إىل فراغ القالب بأقل اضطرابات ممكن-3
  .  التخلص من الغازات وامتصاصها قبل وصوهلا إىل فراغ القالب -4
  . سرعة دفع املعدن النتشاره بانتظام داخل فراغ القالب -5
  . املعدن داخل القالب ي ورغاوتون الدواما إضطراباته ومنع تكعدن أو منع أو تقليل إثارة امل-6
  . منع دخول اهلواء أو الغازات إىل تيار املعدن املتدفق -7
  . كل أجزاء من القالب أو كسرها وحنرها آ منع ت-8
  
  

  :التخطيط لقنوات الصب 
 .John W ميلـز  وجون) م 1999) ( وآخرون ( مع ما ذكره راشد ) م 1998( تفق قدال ا    

Mills ) 1990 ا عند التخطيط لقنوات الصبجيب عدة من نقاط ) موهي كالتايل  ،مراعا :  
إىل املـصب الرئيـسي     ) القمع  (  من بوابة الصب     ابتداء يراعى أن يكون التخطيط لقنوات الصب        -1

جم األكرب من القمع إىل     من احل  متدرجاً تنازلياً ،  فالفرعي إىل اية مصبات التغذية املتصلة بسطح العمل         
نه جيب أن حيدث تدرج يف كمية املعدن املنساب مـن           إر حىت سطح العمل ، أي       غقنوات الصب األص  

إىل القنوات املغذيـة    ةقالقمع األكثر اتساعاً إىل القنوات الرئيسية األقل اتساعاً إىل القنوات الفرعية الدقي           
  . يف فراغ الشكل املطلوب انتشاره يؤدي إىل اممتحقيق زيادة دفع املعدن ب فذلك كفيل  ،األدق

تساعد املالمسة للشكل املراد صبة على شكل مدبب ل) الفرعية أو املغذية (  جيب أن تكون القنوات    -2
  .حىت يسهل إزالتها أثناء التشطيب  ، أيضاً على اندفاع املعدن املصهور

التعقيد والدقة  ملراد سباكته ومدى     على طبيعة شكل العمل ا     ، يعتمد عدد قنوات الصب وحجمها       -3
، بينمـا إذا كـان      تلة واحدة يقل عدد املصبات فيه       فيه ، فالشكل الصغري أو البسيط أي املكون من ك         

 يكثر بـه عـدد       ، وتفريعات) نتوءات  (  أو معقد األجزاء الحتوائه على تفاصيل دقيقة         اًالشكل كبري 
  .ق وملئها باملعدن املنصهر قبل جتمده لتلك املناط وذلك لضمان وصول املعدن ،املصبات 
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   يعتمد توزيع القنوات يف النموذج على نوع املعدن املستخدم يف صـب العمـل الفـين ودرجـة                   -4
 إلدراكن درجة جتمد املعدن جيب أخذها يف االعتبار عند التخطيط لقنوات الصب ،              إ ، حيث    انصهاره

صبات ، فكلما كانت السبيكة معـدة لتجـري         وصول املعدن للتجويف وملئه قبل جتمد املعدن يف امل        
  . مسافة أقصر يكون توزيع القنوات أقل 

عند مناطق اتصال املصبات بااري الفرعية واملغذية       ) أركان ملفوفة   (  خفيفة   استدارة جيب عمل    -5
    ) .58( كما يف شكل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 األجزاء املعقدة أو الصعبة أو الـيت ـا          لاتصا جيب التعرف أثناء التخطيط للقنوات على مناطق         -6
  . تداخالت واختيار احلجم املناسب هلا من القنوات املغذية 

 عن املناطق الدقيقة جداً أو اليت ا تفاصيل مهمة أثناء التخطيط للقنوات ، الن ذلك                االبتعاد يفضل   -7
ل اختيـار املنـاطق املـسطحة    ا بعض األشياء أو يغري من مالحمها أو شكلها ، لذلك يفض          هقد يلغي من  

تأيت ف) اليت ا مالمس أو تفاصيل قليلة       ( الناعمة لتوصيل قنوات الصب ، أما املناطق املتوسطة اخلشونة          
  .  لتوصيل القنوات املغذية ا اختيارها الثانية من حيث ةيف املرتب

فيه ، غـري أن     ملتبعة   على حسب األنظمة ا    خرأل    وختتلف أنظمة التخطيط لتلك املصبات من مسبك        
ا إلدخال املعدن املصهور لفراغ القالب واليت  نوه عنها          هناك طريقتني أساسيتني ميكن استخدام أحدامه     

  )58(شكل
  أو سباكة الشمع املفقود  يوضح أمهية التفاف أركان املصبات سواًء يف سباكة الرمل

   )243م ، صـ1999، ) وآخرون ( راشد ( 

 )أ(
 أركان ملفوفة تسهل على املعدن عملية دخولة

  )ب ( 
اب يف دخول اضطر أركان حادة

 املعدن 
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   ) 59( شكل 
شكل املصبات يف يوضح 

  التغذية املباشرة 
 .John Wجون ميلز ( 

Mills ، 1990   م
  )283صـ

) 60( شكل   
شكل املصبات يف يوضح 

لغري املباشرة التغذية ا  
 Johnجون ميلز  ( 

W. Mills ، 1990  م
  )283صـ

علـى  ) م 1999) ( وآخـرون  ( تفق معه راشد او )م John W. Mills ) 1990جون ميلز 
  :ذكرها كالتايل 

  : The Direct System Sprueالتغذية املباشرة للمصبات  -أ
 دخول املعدن مباشرةً من قمـع        ، يقصد بالتغذية املباشرة للمصبات       

الصب إىل القنوات الرئيسية إىل الفرعية متجهـةً إىل قنـوات التغذيـة             
 وتكون هذه القنوات مائلة إىل أسفل كما        ،املالمسة مباشرةً فراغ القالب     

ب مـن   وتتم هذه العملية بدخول املعدن مباشرةً لفراغ القال       )  59( يف  
فراغ اء أو الغاز يف     مما يؤدي إىل احتباس للهو    ) القنوات  ( مجيع فتحات   
باملعدن املصهور ئلالقالب والذي م .  

 له أخطار عديدة فقد يزيـل انـسياب         التغذية    غري أن هذا النوع من          
أن ب  التفاصيل الدقيقة من على سطح القالب ، لذلك جي        ،  املعدن السريع   

ا قـد تنـتج     إ ، كما    االنصهار بارداً عن درجة     هيكون املعدن عند صب   
  .العيوب كالبخبخة كثري من  ا الاتمسبوك

  
 The Indirect Systemباشرة للمصبات امل التغذية غري -ب

Sprue :  
 دخول املعدن لفراغ القالب يف       ، باشرة للمصبات امل   يقصد بالتغذية غري     

 قمـع الـصب متجهـاً إىل         مبعين أن املعدن يدخل من      ، حالة من األمان  
املصبات الرئيسية مث الفرعية هابطً لألسفل حىت متتلىء تلـك القنـوات            

   John W. Millsجـون ميلـز    واسـتخدم   .باملعـدن املـصهور  
اية (  جتميع املعدن أسفل العمل      هخمزن جتميع سفلي يتم في    ) م  1990( 

ت التغذية املتجهة   مث ينتقل من املعدن إىل فراغ القالب بواسطة قنوا        ) القناة  
وتتم هذه العملية بتدفق املعدن     . ومالمسة مباشرةً فراغ القالب      إىل أعلى 

من خالل القنوات السفلية حىت ميتلئ القالب إىل مستوى الفتحة اليت تليها            
اهلواء إىل األعلى حيث يـتم       دافعة) القناة األعلى اليت تلي القناة السفلية       ( 

ندها يتدفق املعدن من مستوى القناة الثانيـة        وع.  من قنوات اهلواء     هخروج
)  60( ويوضح شكل    ،   وهكذا  االرتفاعإىل مستوى القناة اليت تليها يف       

 وغالباً ما تستخدم    ،وضع تلك املصبات يف سباكة الرمل والشمع املفقود         
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ملعدن يـستغرق   يكون جريان ا   حالة األعمال الكبرية أو عندما       يف) باشرة  املالتغذية غري   ( هذه الطريقة   
  . مسافة طويلة 

كوـا  ) التغذية املباشـرة    ( أفضل من الطريقة السابقة     ) باشرة  املالتغذية غري   (     وتعد هذه الطريقة    
تظهر أدق التفاصيل وحتافظ عليها ، كما أا حتافظ على أجزاء القالب من اإليار ، مما يتـيح إنتـاج                    

  .  الربونزية مستخدامها الكثري من الفنانني إلنتاج أعماهللذلك يفضل ا. مسبوكات خالية من العيوب 
  
  

  :طريقة وضع النموذج الشمعي لصنع املصبات ويئته لصب املعدن 
  وقـدال  ) م John W. Mills ) 1990يؤكد جون ميلـز      
للنموذج وهـو يف     تنفيذ قنوات الصب واهلواء      على أمهية ) م  1998( 

 مناطق اختيار الصب ، وذلك لضمان  أثناءوضعةوضع أقرب ما يكون ل
توصيل املصبات بطريقة تسمح جبريان املعدن املصهور خالهلا ، حيـث      

ـ  الن ذلك يساعد على       ،  الوضع الرأسي للعمل   اختياريفضل    دفاعان
 فراغ القالب ، ويفضل أن يكون اجلزء األكثـر          ئاملعدن لألسفل ومل  

األقل مسكاً ووزناً أعلى    مسكاً ووزناً يف النسخة الشمعية أسفل ، واجلزء         
نـه  إليسهل على املعدن الصعود من أسفل الشكل إىل أعلى ، كمـا             

يفضل وضع املناطق اليت ا تفاصيل دقيقة يف األعلى تقريبـاً يف حالـة       
 تفاصيل دقيقة يف بعض املناطق ، ويلزم التأكد         هكون النموذج الشمعي ب   

باشرة امل التغذية غري     لألعلى يف حالة   " مائلة "من وضع القنوات متجهة     
  .  ة لألسفل للتغذية املباشرة للعملومتجه

عدة طرق ) م John W. Mills ) 1990    وأضاف جون ميلز 
استعداداً لعمليـة   ) النموذج الشمعي   ( ميكن استخدامها لتثبيت العمل     

 ففي حالة كون العمـل صـغري        ،من مث صب املعدن     وصب الدالليك   
صغرية مصنوعة  ) أرجل  (  ركائز   الث أو أربع  كن تثبيته بصنع ث   احلجم مي 

كما يظهر  ) الدالليك  ( من نفس املادة املستخدمة لعمل القالب احلراري        
  ركـائز  دام ماسورة جموفة تتفرع إىل أربع     ، أو باستخ   ) 61( يف شكل   

خـراج  إ(  وقد يستفاد منها يف وية القلب        متر بداخل جتويف القالب ،    
أما يف حالة األعمال الضخمة أو      . ائز للعمل   جبانب كوا رك  ) الغازات  

   )61( شكل 
طريقة وضع النموذج يوضح 

الشمعي يف وضع مقلوب 
أستعداداً لصنع املصبات 

صب القالب ومن مث 
 ) الدالليك ( احلراري 

ويظهر استناد النموذج على 
  ثالثة ركائز

 .John Wجون ميلز ( 
Mills،  1990   م
  )178صـ
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تخدام دعـائم   وهي اس , متبعة يف أكثر مسابك الشمع بإيطاليا       كبرية احلجم فإن جون ميلز ذكر طريقة        
  .ن ركائز عريضة تعلق على عمودي

   
  

   : Core Ventقناة التهوية 
موذج الشمعي قبل صـب املعـدن يف            تعترب قناة التهوية من القنوات اهلامة واليت جيب تنفيذها يف الن          

  فراغ القالب   من أثر دخول املعدن املصهور مللئ      ج الغازات املنبعثة  إخراإذ تقوم بوظيفة    . فراغ القالب   
ها مما قد يساعد على احتباس للغازات بداخل القلب ، فيؤثر إحتباس تلك الغازات على املسبوك باجتاه               

ور العيوب يف املسبوكة على هيئة ثقـوب كالبخبخـة أو           يؤدي إىل ظه  و) املسبوك  ( إىل سطح املعدن    
  . الفقاقيع 

خراج تلـك  إن ميكن بواسطتها اطريقت) م John W. Mills ) 1990    وقد عرض جون ميلز 
  . الغازات من القلب 

 ممتداً إىل خارج النموذج الشمعي والقالب        ، صنع أنبوب من الشمع يف وسط القلب      ب :الطريقة األوىل   
  .ليعمل فيما بعد على خروج الغارات ) الدالليك ( احلراري 

 من الدعائم النحاسية أو احلديدية املوجودة يف القلب يف عمـل قنـاة              االستفادة ميكن   :الطريقة الثانية   
 فعند حتميص القالب حترق      ، بالشمع ومن مث يكسى     ةالدوبارالتهوية ويتم ذلك بلف تلك الدعامة خبيط        

 حلزونياً حول الدعامة النحاسية وميتد      اًلخارج ، عندها يظل فراغ القلب ملتف       وينصهر الشمع ل   ةالدوبار
ذلك الفراغ إىل خارج القالب مما يؤدي خلروج الغازات احملتبسة أثناء صب املعدن املصهور يف فـراغ                 

  .املعروض سابقاً  ) 49( شكل ، ويوضح ذلك الالقالب 
  
ستخدم فيهـا  اواليت خرى لعمل قناة التهوية أقة طري" جونستون " عن  ) م  1998(   وأضاف قدال     

رفها ومربوطة  ، وتكون هذه املاسورة مقلوظة من ط      ماسورة مفرغة مغروزة يف القلب وممتدة إىل اخلارج         
.  ةبالدوبارورق وربطها   رة بال مثبتة يف لوح من اخلشب ، مث قام بلف تلك املاسو          )  قلوظة    (يف مسامري 

ألوىل خروج الغازات احملتبسة يف القلب إىل اخلارج أثنـاء صـب املعـدن              ن ا اوهذه العملية هلا وظيفت   
   ) . بعد صب املعدن ( املصهور ، والثانية تسهيل عملية إزالة القلب فيما بعد 
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   :Core Pinsمسامري القلب 
ك الداللي(     بعد إمتام عملية إعداد النموذج الشمعي واملصبات تأيت مرحلة مهمة وهي تثبيت القلب              

   عـرض سـابقاً يف    كمـا     مبـسامري    )الدالليك اخلارجية احمليطة بـالنموذج      ( مع القالب   ) الداخلية  
قد تصنع تلك املسامري من نفس املعدن املستخدم        نه  أ) م    1980( ذكر سعد   و ) . ب _ 30( شكل  

 ملـئ   مصنوعة من نفس نوع املعدن ال حنتـاج إىل         عند استخدام مسامري     ألنه،  يف صب العمل الفين     
) كاستخدام مسامري من احلديد     ( ختالف نوع املسامري    انه يف حالة    إالثقوب الناجتة عنها باللحام ، بل       

   . من الربونز مباللحا الثقوب الناجتة عنها يلزم نزع تلك املسامري وملء) ونز كالرب( عن املعدن املصبوب 
 معدنية متـسك القلـب بالقالـب يف         ن تلك املسامري هي عبارة عن أجزاء      أ الباحثون على     وأمجع  
وبالتايل على انتظـام مسـك   ، وظيفتها احملافظة على املسافة بينهما .  السليم أثناء صب املعدن   اوضعهم
قد تكون تلك املسامري مصنوعة من احلديد الصلب الـذي ال           أنه  ) م  1980( وأضاف سعد   . املعدن  
.  استخدامها أكثر من مرة      ة غريها من املسامري إمكاني     عن اما مييزه ا غالية الثمن ، ولكن      إ ، إال    أيصد

ن درجـة   ألنادراً ما يستخدم هذا النوع من املسامري ،         ، ف  ديديةاحلصنوعة من معادن غري     امل أما املسامري 
صهر املسمار مما يـؤدي إىل      نصهار املسامري املستخدمة فحينها ي    حرارة املعدن املصهور قد تفوق درجة ا      

 اًديدية أن يكون مسكهـا كـبري      احلهلذا يراعى عند استخدام املسامري غري       .  القلب   حتريك القالب عن  
فضل استخدام املسامري احلديدية ، أو املسامري املصنوعة من نفس نـوع املعـدن   يلذلك  .لضمان ثباا   

  .املصبوب 
  
  

   :Wax Escapeقناة تفريغ الشمع 
 ةحتميص القالب ، ومتتد هذه القناة من أسفل نقط            ميكن عمل قناة خاصة خبروج الشمع أثناء عملية         

 وتساعد تلك القناة يف سرعة التخلص من الشمع         ،) الدالليك  ( يف النموذج إىل خارج القلب احلراري       
وأثناء ) قنوات الصب وخروج اهلواء     ( إىل خارج القالب ، وذلك عند دخول اهلواء من القنوات العليا            

 واليت يتم غلقها فيما بعـد       ،خارج القالب من خالل القناة السفلى       ىل  دفع الشمع إ  حتميص القالب يتم    
  . حتميص القالب احلراري بالطني 

 ويصعب قلبها أثنـاء      ،     ويستفاد من تلك القناة يف حالة كون األعمال املرد سباكتها كبرية احلجم           
  يف الطريقـة ه  اسـتخدام هـذ   ) م  1998( ويؤكد قدال   . عملية حتميص القالب خلروج الشمع منها       

  ن هذه الطريقة هلا هدف آخر وهو تفريغ الشمع قبـل أن جيـف القالـب                إكما  . املسابك الفرنسية   
  .احلراري 
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  ) : الدالليك ( خصائص القالب احلراري 
  .  ثالثة درجات من القوام عطاءبإ ن عجن اخلليط كفيالًوجيب أن يك:  مرونة القوام -1
 تلـتقط أدق    ألـا ل سطح الشمع ، وميكن أن يدهن بالفرشـاة ،            قوام عجيين رقيق ليلتقط تفاصي     -أ

  .التفاصيل من على سطح العمل 
  
  ) . نفاذية ( قالب ذو مسامية م خشن نوعاً ما ليعمل على بناء  قوا-ب
  . ن نفاذيته للغازات عالية إ درجة احلرارة ، كما ارتفاع قوام خشن جداً ليعمل على حتمل -ج
  يعمل على متاسك اخلليط     فإن ذلك  عند إضافة نسبة من اجلبس يف اخلليط       :  القدرة على التماسك   -2

يف بدء عملية الصب للدالليك ، مث يأيت دور املواد احلرارية يف التماسك بعد حتميص القالب ، عنـدها                   
   احلرص عند صنع مادة القالب احلراري ، واختيار التركيبـات            التزام يصبح القالب هشاً ، هلذا يتطلب     

  .املناسبة لصنع القالب احلراري ) واد امل( 
  
 جيب أن يكون زمن التصلب مناسباً ليساعد على اسـتمرارية صـب             : زمن التصلب للمخلوط     -3

ذلك جيب أن   عند وضع طبقة من مادة الدالليك باستخدام الفرشاة يتصلب اخلليط بسرعة ، ل            فاخلليط ،   
  تـصلب مـادة القالـب احلـراري        ة  مل على تبطئ  عالذي ي  من الغراء احليواين ،      يذاب يف اخلليط قليل   

من على سطح النموذج الـشمعي ، حيـث         هذه املرحلة مهمة يف نقل التفاصيل الدقيقة        ف) الدالليك  ( 
  . من مادة الغراء ، الن زيادا تؤدي إىل عدم تصلب اخلليط احلراري اإلكثارجيب عدم 

  
ادة املستخدمة يف تركيبة خليط القالب احلراري       جيب أن تكون امل   :  مقاومة درجات احلرارة العالية      -4

 عند / األوىل  ،مرتني )القالب احلراري (  سيتعرض هلا اليتعلى مقاومة ارتفاع درجة احلرارة      هلا القدرة   
   .عند صب املعدن املنصهر/ والثانية  ،حتميص القالب خلروج الشمع منه 

كونه للقالب احلراري جيب معرفة إمكانية كـل        معرفة نسبة املواد امل   " عند  ) م  1998( ويذكر قدال   
فاجلبس العادي وحده غري صاحل لصب أكثر املعادن اإل إذا قمنا بإضافة مواد لتحسني               . ةخامة على حد  

   أما باقي املواد احلرارية فهـي قـادرة علـى حتمـل درجـات احلـرارة                  ، قدرته على حتمل احلرارة   
   ) .159صـ" ( املرتفعة 

  



 154

أي (  كبري   مة يف تكون اخلليط مسامية إىل حدٍ       جيب أن تكون املادة املستخد     ) :لنفاذية  ا(  املسامية   -5
ؤدي إىل تكون   ين احتباس تلك الغازات     إو،  ) تسمح خبروج الغازات الناجتة عن صب املعدن للخارج         

 دخال بعض املواد املسامية مثل دقيق اخلشب واحلمرة       ا جتنب حدوث ذلك ب    وميكن. ∗ما يعرف بالسوس  
Grog وألياف األسبستوس .  

  
يلزم كسر القالـب احلـراري الـداخلي        : القالب احلراري بعد السباكة     ) كسر  (  قابلية ايار    -6

 لذا جيب إال يكون شـديد الـصالبة أو          ،واخلارجي بعد إمتام عملية السباكة إلخراج العمل املسبوك         
 دخول نسبة منه يف تركيب مادة       ساعد حيث ي   ،  ويقوم اجلبس املتكلس بتلك الوظيفة     ، للكسر   اًمقاوم

  . على قابلية القلب والقالب للكسر بعد إمتام عملية السباكة ) الدالليك ( القالب احلراري 
       
  

  ) : الدالليك ( املواد اليت تدخل يف تركيب القالب احلراري 
مة ، هلا القدرة علـى      أن تستخدم عدة مواد يف تركيب القوالب احلرارية جتعل منها مادة مقاو               ميكن  

ك املـواد الـسيلكا    فمن تل،حتمل درجات احلرارة العالية الناجتة عن التحميص وصب املعدن املصهور      
  : كالتايل ) م 1998(  يتناوهلا قدال  واليت،واحلمرة واجلبس واألسبستوس احلراري والطفل واجلريت 

رمل املستخدم يف الـسبك ، وذلـك        من أجود أنواع ال   ) " م  1998( عتربها قدال   ا : السيلكا   -1
  .  )161صـ % " ( 99.8بنسبة تصل إىل  Sio2الحتوائها على ثاين أكسيد السليكون 

  
 وعنـد   ،تعترب املادة الرابطة األساسية اليت تدخل يف تركيب القالب احلـراري            ) : الطني  (  الطفل   -2

 درجـة كـبرية ، نتيجـة تـأثره          استبعادها من تركيبة القالب احلراري فإنه ينتج عنه قالب هش على          
تايل ينتج عنـه    الذلك يعمل على جرف طبقة الغالف مع املعدن املصبوب فب         وبالتحميص وصب املعدن    

تصلب اخلليط بعـد    بطئ  ت يف التركيبة يعمل على      هإضافةً إىل أن زيادة نسبت    .  مليئة بالعيوب    اتمسبوك
   .صبه على النموذج الشمعي 

  
حوق الطوب احلراري ، وخيتلف ملمس حبيباته من الناعم جـداً إىل             هو عبارة عن مس    :اجلريت  -3

اخلشن ، وله وظيفة مهمة يف إكساب القالب احلراري مقاومة عالية لتحمل درجة حـرارة التحمـيص    

                                                 
  .السوس عبارة عن ثقوب صغرية جداً غائرة على سطح املعدن  ∗
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 إضافةً إىل وظيفتـه يف      ،حتراق  النع التشقق الذي قد حيدث للقالب نتيجة ا       إنه مي وصب املعدن ، كما     
 اليت تتيح الفرصة خلروج الغازات املنبعثة من أثر صب املعدن املـصهور              ، حلراريزيادة مسامية القالب ا   

  . قلل ذلك من ظهور عيوب الغازات يمما 
  
 من النـاعم جـداً إىل   وب األمحر ، وخيتلف ملمس حبيباته وهي عبارة عن مسحوق الط: احلمرة   -4

إال أنه مقاومته احلرارية أقل من       ، وله نفس وظائف اجلريت كما أنه يستخدم لنفس األغراض           ،اخلشن  
  .اجلريت بقليل 

  
راري الا تعمـل     وهي مادة مهمة تدخل يف تركيب القالب احل        ) :اجلبس الطيب   (  جبس باريس    -5

 ، إضافة إىل حتملها     اً ومتماسك اً صلب اً لتجعل منه قالب    ، ملكونات الداخلة يف تركيبته   على ربط وتصلب ا   
 الناجتة عن إضـافته  الوظائفن من أهم إكما . ميص القالب وصب املعدن لدرجة احلرارة الناجتة عن حت   

   ذلـك ) م  1998(  وفسر قـدال     .جعل مادة القالب سهلة التكسري واإلزالة بعد إمتام عملية الصب           
  ن درجة احلرارة العالية تعمل على تكلسه مما جيعله طباشرياً بعـد عمليـة التحمـيص وصـب                  أ" بـ

   ) .161صـ" ( املعدن 
  
 وهو عبارة عن خليط حراري جمهز خصيصاً لصناعة القوالب احلرارية ، ويتميز             : اجلبس احلراري    -6

تفع التكلفة ، وقد يستخدم وحده يف صناعة القوالب احلرارية ويوجد منه نوعـان  ربدقة إنتاجه إال أنه م   
  :مها 
 Optivest وتستخدم هذه املادة خملوطة بسائل خـاص ـا   : Optivest األوب يت فيست -أ

Maxing Liquid  فبخلطهما معاً يتصلب القالب ويتحمل أعلى درجات احلرارة.  
قل تا أ اال Optivestجمهزة أيضاً مثل وهي مادة  : Biosint – Supra البيوزنت سوبرا -ب

  . عنها يف حتمل درجات احلرارة العالية 
مـن   % 20ن التقليل من تكلفتها بإضافة       كما أنه ميك   ، خلط هذه املواد     يف    ويستخدم املاء املقطر    

  .خرى كاجلريت أو احلمرة ألاملواد احلرارية ا
  
سبستوس ، له مقاومـة إلرتفـاع       ال وهو عبارة عن مسحوق من ألياف ا       :سبستوس احلراري   ال ا -7

 األمـر   كما أن وظيفتة األساسية خفض وزن القالب احلرارى ، وزيادة املـسامية ،      ،درجات احلرارة   
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 إضافةً إىل ربط املـواد الداخلـة يف         ،سهل خروج الغازات املنبعثة من صب املعدن أثناء السبك          الذي ي 
 ويذكر قدال عن جاك سي     . اً ومتماسك اً صلب اً حراري اًون قالب لتكّتركيب القالب احلراري بعضها ببعض      

   % .50ريتش أن مادة األسبستوس تدخل يف مكونات القالب احلراري بنسبة 
  
 وهي عبارة عن مسحوق من اخلشب ، ختتلف ملمس حبيباته من الناعم جداً إىل               :خلشب   نشارة ا  -8

 د من مسامية القالـب     تضاف إىل مكونات القالب احلراري لتزي     أا  ) م  1980( ذكر سعد   اخلشن ، و  
لغازات املنبعثـة مـن      عند حتميص القالب حيترق مسحوق اخلشب ويترك فراغات تسهل خروج ا           ألنه

  . وغالباً ما تضاف نشارة اخلشب عند جتهيز الدالليك الداخلية ،ن مصهور املعد
    
 وهي عبارة عن مسحوق الفحم ، تضاف ملكونات طبقة الوجه لتأخذ تفاصيل سطح              : اجلرافيت   -9

  .ا تزيد من مالمسة ونعومة سطح الطبقة إالعمل بدقة ، كما 
  

لب احلراري خاصة يف طبقة الوجه لتعمل       تضاف سيليكات املغنسيوم للقا   :  سيليكات املغنسيوم    -10
  .على مقاومة وصالبة القالب احلراري بعد حتميصه 

  
 الن وظيفته تأخري    ، يستخدم الغراء احليواين بإذابته يف املاء اخلاص خبليط الوجه           : الغراء احليواين    -11

  . جتمد طبقة الوجه للتمكن من وضع طبقة الغالف بدقة 
  
  

  ) : الدالليك ( راري والقلب احلراري مكونات مادة القالب احل
كما أن املواد الرابطة كالطني     ،  ) الدالليك  (     ختتلف نسب املواد الداخلة يف تركيب القالب احلراري         

معينة ، أو قد يدخل أكثر من رابط معاً         ) صيغة  ( حداها يف تركيبة    إمسنت قد يستخدم    الأو اجلبس أو ا   
  قف على نسبة ونوع املـواد األخـرى املكونـة للقالـب احلـراري               وهذا يتو  ،يف التركيبة الواحدة    

 بإجراء عدة جتارب يف هذا اال ملعرفة مدى صالحية          ني والفنان نيكثري من الباحث  قام  و) . الدالليك  ( 
له مقاومة عالية لتحمل    ) الدالليك  ( استخدام تلك الروابط مع إضافة مواد آخرى لصنع قالب حراري           

  . رارة الناجتة عن التحميص وصب املعدن  درجة احلارتفاع
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على حسب دخول املادة    لقالب و احلراري    واغ املكونة للقلب    ي    وميكن تقسيم تلك التركيبات أو الص     
 Johnوجون ميلز ) م Steve Hurst ) 1996فقد ذكر ستيف هورست . الرابطة فيها كأساس 

W. Mills ) 1990 التايل  ك تلك التركيبات)م 1998( وقدال ) م:  
  الصيغة اليت استخدم فيها الطـني كمـادة رابطـة أساسـية لـصنع القالـب احلـراري                  :أوالً  

   ) :الدالليك ( 
الباحثون من استخدام الطني كمادة رابطة أساسـية لـصنع          مع ما ذكره    ) م  1998( قدال  تفق  ا    

 مواد عضوية مثل الـسماد      غالباً ما تضاف إىل الطني    " نه  احيث  ) الدالليك  ( القلب والقالب احلراري    
ء عمليـة   العضوي وقصاصات من القماش والشعر ، والتنب ، والقطن ، وهذه املواد العضوية تتفحم أثنا              

  ونز املنصهر عندما يـصب كـي ميـأل         أكسدة الرب  املصنوع منها بتخفيض     خبز القالب ويتميز القالب   
   ) .169صـ" ( القالب 

 من املواد العضوية تعطي القالب      هياف كالقش أو الطني أو غري     أن إضافة األل  ه      ويتضح مما سبق ذكر   
 األسبستوس لتعطي قوة أكثـر      أليافلذلك أضاف الكثري من الفنانني والباحثني       ،  احلراري قوة طبيعية    

وق اجلبس املتكلس لتزيـد مـن     إضافةً إىل أن بعضهم استخدم رماد الفحم أو مسح         ،للقالب احلراري   
  . يعطي ملخلوط الطني هشاشة جتعله سهل اإلزالة بعد السبك مسامية القالب كما أنه

 حيـث   ،عن جونستون مكونات ميكن تطبيقها على األعمال الـصغرية          ) م  1998(  قدال   وذكر    
وجتفف ،   اً حىت يصبح  مرن     مزجياً مع وضع أسبستوس جاف داخله      خيلط الطني مع املاء الساخن ليكون     
 جداً  ه فإذا كانت صلب    ، االنكماش معدل   اختبار وتربد ويتم    المحراراعينة من اخلليط وتسخن إىل درجة       

أما .  يستخدم كمية آخرى من األسبستوس ، وإذا كانت هشة نزيد من كمية الطني                عال انكماشوهلا  
  اليت تالمس النمـوذج الـشمعي      وهي الطبقة األوىل من مادة تكوين القالب      ( مكونات طبقة الغالف    

   لذكـر قـدا  و وأن توضع بعناية فائقة وبدون تكثيف ، Earth Clay يفضل أن تكون من الطنيف
وهـي  تركيبة خاصة بطبقة الوجه  Benvenuto Cellini عن بني فيونت كيلني) م 1998( 

  : كالتايل 

  النسبة  املكونات

  Tripoli Powder 4 ∗مسحوق طرابلس
  Burntox -Horn 2 قرن ثور حمروق
  Iron Filings 1 برادة حديد

                                                 
 .هو عبارة عن مسحوق يستخدم لتلميع املعادن  ∗
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   .ه سبق غسله وخنلLiquid Manureن املواد السابقة معاً وختلط بسماد سائل تطح
  

 خللطـة   أخريني تركيبتني أستخدم    Johnstonجونستون  أن  ) م  1998( قدال  أضاف  كما      
قوية ومتميزة تتحمل صدمة    ) وجه  ( ستخلصها من عدة جتارب قام ا للتوصل إىل طبقة غالف           االوجه  

إىل التشقق أو اإليـار ، حيـث        ) الدالليك  ( وب دون تعرض القلب أو القالب       حرارة املعدن املصب  
  : أضاف تراب الدياتومي املتكلس إىل تلك التركيبة وهي كالتايل 

  :  األوىل تركيبة ال-1

  النسبة  املكونات
  Keiselguhr 4تراب دياتومي 

  2  مسحوق فحم حجري 
  1  برادة حديد ناعمة

  
  : الثانية تركيبة ال-2

  النسبة  املكونات
  أقية4  تراب دياتومي متكلس 

  أوقيةKaolin 1كاولني 
  ملعقة طعامMolasses 1موالس 

    ماء لصنع كرمي رفيع 
  
  

  الصيغ اليت استخدم فيها اجلـبس كمـادة رابطـة أساسـية لـصنع القالـب احلـراري                  : ثانياً  
  ) :الدالليك ( 
  : التركيبة األوىل -1
صيغه أستخدم فيها اجلبس كمادة رابطه أساسية لصنع         Lenzليرت  ـ  ل )م  1998 (  قدال عرض    

  : كالتايل الدالليك 

  النسبة  املكونات
  Dantal 1جبس األسنان 
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  3  مادة قالب حراري حمترق
  

ستخدم اجلبس كمادة رابطـة     ا    وتأكد قدال من صالحية تلك الصيغة لتنفيذ القالب احلراري واليت           
                                 :خرى عليها كالتايل أ مكونات  طريق أجرائه عدة جتارب وإضافة عنأساسية يف تركيبتها

  )أ ( 

  املقاومة والصالدة  النسبة  املكونات
  Biosint - Supra 1جبس حراري 

مسحوق قالب حراري مستخدم شبكة 
120  

3  

مقاومة جيدة للحرارة، وصالدة 
  .متوسطة ، وهشة إىل حًد ما

  
  )ب ( 

  املقاومة والصالدة  النسبة  املكونات
 Optivestسائل خاص للربط 

Liquid 
  فنجان صغري

  Optivest 1 جبس حراري
مسحوق قالب حراري حمترق شبكة 

120  
3  

مقاومة حرارية عالية تصل لدرجة 
صالدة عالية ، لكنه غري اقتصادي 

  لألحجام الكبرية 

  
  )ج ( 

  دةاملقاومة والصال  النسبة  املكونات
  Boisint -Supra 1جبس حراري 

  1  مسحوق قالب حراري
  Optivest   1جبس حراري 

 Optivestسائل خاص بالربط 
Liquid 

  فنجان صغري

 ماء 120ة مسحوق حراري حمترق شبك
  4 عادي بنسبة تعطي خملوط كرميي القوام

مقاومة عالية للحرارة ، وصالدة 
  .عالية 
، صالدة أقل  مقاومة عالية للحرارة

قتصادي له ا، ) ب ( من مركب 
  .مسامية جيدة 
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ونظراً إلرتفاع تكلفة اجلبس احلراري ميكن أن تستخدم تلك املخاليط يف عمل األحجام الصغرية  أو                   
  ، أما باقي أجزاء القالب فيمكن التقليل منها تـدرجيياً          ) طبقة الوجه للقالب    ( يف مادة القلب والغالف     

  ) . الذي تقل تكلفته املادية (  وذلك بإضافة اجلبس العادي ،) راري مادة اجلبس احل( 
  .ن التركيبة السابقة أنتجت عنها مصبوبات ممتازة من حيث نقل أدق التفاصيل إ    وأكد قدال 

  
  
  :  التركيبة الثانية -2

أكد حيث ت ستخدم يف مسابك فرنسا ،      ت عدة خماليط    Irving إيرفنج لـ) م  1998(     ذكر قدال   
  :من درجة مقاومتها وصالدا وهي كالتايل قدال 

   قبل التجربة -
  )أ ( 

  النسبة  املكونات
  Plaster 3جبس 

  4  رمل
  

   )ب( 

  النسبة  املكونات
  Plaster 1جبس 

  3 مايكا
  1 رمل

  
   )ج( 

  النسبة  املكونات
  Plaster 1جبس 

  1 محرة أو رمل
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   بعد التجربة -
  )أ ( 

  مسامية اخلليط  الصالدة  حتمل احلرارة  النسبة  املكونات
  Plaster 3جبس 

  4  ∗رمل
  متوسطة

ضعيفة ، أضعاف 
  للمخاليط 

عالية للرمل يف 
 تنفيس الغازات 

  
  )ب ( 

  مسامية اخلليط  الصالدة  حتمل احلرارة  النسبة  املكونات
  Plaster 1جبس 

  3 ايكامسحوق امل
  Sand 1رمل 

مرتفعة بسبب 
  وجود املايكا

  متوسطة
  متوسطة عن 

  )أ ( 

  
  )ج ( 

  مسامية اخلليط  الصالدة  حتمل احلرارة  النسبة  املكونات

  Plaster 1جبس 

  1  محرة

أفضل من باقي 
املخاليط نظراً لقلة 

  اجلبس

عيفة قيل ض
التحميص ، 
وممتازة بعد 
  التحميص

  املسامية جيدة

  
  
  :  التركيبة الثالثة -3

 مخـسة صـيغ   Johnston جونستون لـ )م John W. Mills ) 1990جون ميلز ذكر     
ة هو أساس املادة الرابط    Plasterن اجلبس   إحيث  ) الدالليك  ( ملخلوط مادة القلب والقالب احلراري      

  :كالتايل لتلك املخاليط واليت يتم ذكرها 
          

                                                 
  ) .رمل املسابك ( رمل األخضر  الةأستخدم يف هذه التركيبي ∗
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  )أ ( 

  النسبة  املكونات
  Grog  1طني حراري 
  Plaster   1جبس باريس

  Silica Flour 1ا دقيق السيلك
  

  )ب ( 

  النسبة  املكونات
  Dry Asbesto 1أسبستوس جاف 
  Plaster  1جبس 

  Potter,s Flint  1حجر اخلزف أو السيلكا 
  

  )ج ( 

  النسبة  املكونات
  2 )60مستخدم شبكة ( مسحوق الطوب احلراري 

  Plaster  1جبس 
  

  )د ( 

  النسبة  املكونات
  Plaster 2جبس 
  Fire_Clay 1حوق جيداً طفل حراري مس

  Asbesto 1أسبستوس 
  1   )8( مسحوق طوب حراري شبكة 

  1   )40( رمل سيلكا شبكة 
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  )هـ ( 

  النسبة  املكونات
  Plaster 1جبس باريس

 Fine Cleanرمل نظيف دقيق احلبيبات 
Sand 

2  

   أليـاف فة   خبفة وزا ومـساميتها العاليـة بـسبب إضـا          Johnstonجونستون  تتميز خماليط       
  .األسبستوس 

 تدرجيياً ، ويقلب باستمرار     ∗ املاء ه    ويتم حتضريها بوضع املخاليط اجلافة معاً يف وعاء ، مث يضاف إلي           
 على النموذج مباشرةً    هيف حالة وضع   ) ةعجينه متيبس ( ومتماسكاً   اً مسيك هالتحريك ، حىت يصبح قوام    

 اليت يتوسطها النمـوذج     األسطوانة بداخل   هما يف حالة صب   أ.  أداة األسباتوال    استخدامباليد أو بواسطة    
  .اً  كرميياًفيجب أن يكون قوام

  و) د  ( و) ب  (  و )أ  ( أن صـيغة    "  Johnstonعن جونـستون    ) م  1998(     وأضاف قدال   
 ومقاومتها احلرارية مرتفعة بـسبب       ،  صالدا بعد التحميص   تتميز جبودة عالية من حيث قوة     ) هـ  ( 

 بـذلك تتحمـل      ، م عند حرقها   ْْ 120حتميص تصل   تحمل حرارة   سيلكا للخليط مما جيعلها ت    إضافة ال 
   ) .167صـ" ( درجة حرارة أعلى من درجة انصهار الربونز مما يؤدي إىل دقة املسبوكات املنتجة ا 

  
  

  مسنت كمـادة رابطـة أساسـية لـصنع القالـب احلـراري             الالصيغ اليت استخدم فيها ا    : ثالثاً  
  ) :الليك الد( 

نوعني من األمسنت لعمل تركيبة مناسـبة  ) م John W. Mills ) 1990    استخدم جون ميلز 
فكانت الصيغ اليت ذكرهـا  . وهي األمسنت العايل األلومينا   ) . القلب والقالب احلراري    ( تصلح لصب   

  :كالتايل 
  : التركيبة األوىل -1

  املميزات  النسبة  املكونات

  10 إمسنت حراري 
تاز بصالدة عالية ، ومسامية مي

 ةقليلة ، وله مقاومة عالية للحرار
                                                 

 .تضاف كمية صغرية من الغراء إىل املاء قبل صبة  ∗
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Proprietary 
Refeactory  

  

  Plaster 1جص باريس 
  

  
  : التركيبة الثانية -2

  املميزات  النسبة  املكونات
 Highإمسنت عايل األلومينا 

Alumina Cement 
2  

  Plaster 1جص باريس 
  Sand 6رمل 

ميتاز بصالدة عالية ، ومسامية 
 حرارةعالية ، وله مقاومة عالية لل

 ال  هن إضافة الرمل للخليط جتعل القلب والقالب احلراري أكثر نفاذية للغازات ألن األمسنت وحد             إ    
  . ينفذ الغازات الناجتة عن صب املعدن املصهور بتجويف القالب 

) ي تقلل من زمن الـشك       أ(  كمية من اجلبس للخليط تساعد على تصلب القالب          إضافةن  إ    كما  
 دقيقة لبدء تـصلبه     45الن تصلب اإلمسنت قد حيتاج إىل وقت ، فقد يستغرق اإلمسنت عايل األمونيا              

  .   ساعات 10وتصلبه النهائي ال يزيد عن 
  
  

   :Preparation The Investment Mouldكيفية إعداد القوالب احلرارية 
بأا مادة قوية هلا القدرة على حتمـل        ) الدالليك  (  احلراري       تتميز املادة املستخدم يف إعداد القالب     

  واخلارجيـة  ) القلـب   (  فيما بني الدالليك الداخلية      املعدن املنصهر يصب   ألن ،درجة احلرارة املرتفعة    
صب الدالليك وحتميص القالـب     ن املعدن املصهور حيل حمل النسخة الشمعية بعد         إمبعىن  ) . القالب  ( 

 اجتة عن حتميص القالـب     يف صب الدالليك مقاومة للحرارة الن      ة تكون املادة املستخدم   لذلك يتطلب أن  
  .لحرارة الناجتة عن حتميص القالب ، ومقاومة املعدن املصبوب ومقاومة ل

  
  :أو الدالليك الداخلية  ) Core Mould( القلب احلراري  -1

هي عبارة عـن  ) الدالليك ( أن مادة القلب ) م John W. Mills ) 1990ذكر جون ميلز     
هلـا   حيث من خال   ،اليت تشغل التجويف الداخلي لتلك النسخة       ة السطح الداخلي للنسخة الشمعية      ماد

  .مفرغة يتم احلصول على أعمال معدنية 
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ن مادة الدالليك الداخلية تتكون من اجلبس واحلمرة ونشارة اخلـشب           إ) م  1980(     ويضف سعد   
خـراج  إبأن القناة املستخدمة يف وية القلب اليت تعمل علـى           ،  ذكر سابقاً   وكما  .  حمسوبة   سمبقايي

ومتتد إىل خارج القالب    ) الدالليك الداخلية   ( تغرس يف وسط القلب     ،  الغازات الناجتة عن صب املعدن      
   . )37(  كما سبق عرضة يف شكل )الدالليك اخلارجية ( احلراري 

  
  : أو الدالليك اخلارجية  ) Cludo Mould(  القالب احلراري -2

   John W. Millsوعرفهـا جـون ميلـز    .     ويشكل قالب السطح اخلارجي للنسخة الشمعية 
 حيتـوي    بأا املادة اليت تصب على النموذج الشمعي ، ليتشكل فيما بعد القالب الـذي         )م  1990( 

   .Grogباريسي ومحرة أو جريت  وتتكون مادة القالب احلراري من جبس ،املعدن 
طار من الصاج أو صندوق أو      انه يلزم وضع النموذج الشمعي بداخل       أ) م  1980(     ويضيف سعد   

، الن ذلك مينع ابتعاد اخللطة املعدة عـن           )40( يف شكل   عرض سابقاً   كما  علبة قبل صب الدالليك     
  . فيهاا تقوم بدفعها حنو النموذج وإلصاقه إالنموذج كما 

ـ  كون عليها مـن   توما جيب أن    ) الدالليك  (  مادة القالب احلراري         ومما سبق تظهر أمهية     ة مقاومت
أي  . هالفراغ الذي بين   صب مصهور املعدن يف      العالية للحرارة الناجتة عن حتميص القالب أو الناجتة عن        

.  درجـة احلـرارة      ارتفاعحداث أضرار أو ايار بالقالب من أثر        إقوة حتمل مادته لتلك احلرارة دون       
ك أجريت العديد من الدراسات للكشف عن تلك اخلصائص املطلوب توفرها يف خلـط القالـب                لذل

  ) . الدالليك ( احلراري 
  
  

  ) :الدالليك ( حتميص القوالب احلرارية 
يـتم   ذات أمهية لسباكة الشمع املفقود ، إذ أنه ال     ) الدالليك  ( عد عملية حتميص القوالب احلرارية          ت

يث تتم  ح ،واليت تعترب األساس  هلا        املعدنية بتلك التقنية دون ختطي هذه املرحلة       احلصول على األعمال  
بعد االنتهاء من عملية تشكيل النموذج ، مث إحاطته بالشمع ، وعمـل              هذه العملية بتحميص الفورمة   

  مث تأيت عملية حتميص القالب احلـراري يف الفـرن          .املصبات ، مث صب الدالليك الداخلية واخلارجية        
 حيث ينتج عن ذلك التحميص صهر الشمع وطرده إىل خـارج            ، هوذلك لتجهيزه لصب املعدن بداخل    

  عمـل علـى ختلـيص القالـب احلـراري          ي املعدن ، كما أنه      ه ليصب في  اًالقالب احلراري تاركاً فراغ   
ـ               ) الدالليك  (  راغ من الرطوبة والشمع متاماً ، مما يؤهله الستقبال املعدن الساخن الذي سيـصب يف ف

   ) .30( كما يظهر يف شكل ، القالب فيما بعد 
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 من أي بقايا أو مشع أو أي رواسـب          هوعند التحميص يراعى التأكد من جفاف القالب من املاء وخلو         
 مظهرها بوجود تلك العيوب     ئ الن ذلك قد يظهر على سطح النسخة املعدنية املسبوكة مما يس           ،آخرى  

ن عمليـة   إن علـى    و وأمجع الباحث  ،) بخبخة والفقاقيع   كال( اطق  املتمثلة يف نقص املعدن يف بعض املن      
سهل عمليـة سـيالن     تالتحميص حتتاج إىل أفران خاصة وتوضع فيها تلك النماذج يف وضع مقلوب ل            

  . الشمع خلارج القالب من خالل فتحات الصب واهلواء 
 عـن  )م 1980( مع ما ذكـره سـعد   ) م Steve Hurst ) 1996ستيف هورست تفق ا    و

   وعاء باملاء الساخن حىت درجة      ة اليت يتوسطها النموذج الشمعي يف     إمكانية وضع قوالب األعمال الصغري    
 يبدأ الشمع يف الذوبان واخلروج من فتحة القالب ويطفو على سطح املاء ، ويـتم                الغليان ، ويف حينها   

خذ على هـذه    ؤوما ي . لب  تكرار هذه العملية حىت يتم التأكد من خروج الشمع بأكمله من داخل القا            
  الطريقة هو أن استعماهلا لفترة طويلة تعرض القالب للـذوبان ممـا قـد يفقـده بعـض تفاصـيله                    

   )م 1990 ( John W. Millsتفـق جـون ميلـز    اكمـا   ) .م 1980سـعد ،  ( األساسية 
ستخدم فيها املـاء الـساخن      احيث   )م  1980( مع طريقة آخرى ذكرها سعد      ) م  1998( وقدال  
حبيث خيرج الشمع املنصهر من إثر احلرارة من خالل فتحات الصب واهلواء ، على أن يكون                " رارة  واحل

مما يساعد  يص  ب ينتج خباراً أثناء عملية التحم      مبلل  ورط   وألنه  ، القالب حديث الصب بقدر اإلمكان    
 ـ أمـا إذا    يء الشمع املنصهر فال يتبقى منه شعلى عدم احتفاظ اجلدران الداخلية للقالب احلراري ب

   ـ لتساعد على توليـد البخـار واخلـروج الكامـل    ه باملاء  شن ترطيبه بركان القالب قد جف فيمك
     ) .181م ، صـ1998قدال ، " ( للشمع 

    ويف حالة كون تلك القوالب ضخمة ، ويصعب قلبها عكسياً ، جيب عمل خمارج سفلية خلـروج                 
كما جيب مراعاة ترك مسافة بني كل قالـب         . ص بالطني    حبيث ميكن سدها فيما بعد التحمي      ،الشمع  

 سم تقريباً عند وضعها يف الفرن لتعطي احلرية للهواء الساخن بالدوران حـول              20وآخر ال تقل عن     
 سـحب الـشمع     أنه باالمكـان  ) م  1998(  قدال   ويضيف. القالب ككل لتحميصه وصهر الشمع      

خذ ؤ من خروج الشمع ت    االنتهاء وبعد متام     ، لفرناملنصهر من خالل جمرى يأخذ الشمع ليجمع خارج ا        
عـادة  إ  يف ه يستفاد من تلك العملية    أنكما  ،  كمية الشمع وتوزن ليتم التأكد من خروج الشمع كامالً          

  . استخدام الشمع مرة آخرى 
  
  

  : داخل الفرن ) الدالليك (  عند وضع القالب احلراري اخلطوات املتبعه
  : تلك اخلطوات كالتايل ) م 1998( وقدال ) م John W. Mills ) 1990 جون ميلز عرض    
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  . وضع القوالب بداخل الفرن بوضع معكوس ، وترك مسافة بني كل قالب وآخر -1
  . إشعال الفرن لبدأ عملية التحميص -2
 درجة حرارة الفـرن     وبارتفاع،  ْ م   200 عند وصول درجة احلرارة إىل       االنصهار يبدأ الشمع يف     -3

تراكمات كربونيـة    وتتكون   رائحة املنصهر الشمع  صدر  ي ساعات   10ْ م يف خالل     300إىل  تدرجيياً  
   .ةحتراقا وهذا دليل على خروج الشمع و.على القوالب 

ناجتة عـن احتـراق      تشتعل أي تراكمات كربونية      ْ م 600 درجة احلرارة لتصل إىل      ارتفاع بزيادة   -4
 رواسب من خملفات الشمع ، ويتبني ذلك مـن لـون            الشمع ، وبالتايل نتأكد من خلو القالب من أي        

   .∗الذي يتحول لونه إىل األمحرالقالب احلراري 
ْ م يف حالة القوالب املصنوعة من مواد حراريـة عاليـة االنـصهار              800 ترفع درجة احلرارة إىل      -5

  .كالسيليكات لفترة قصرية جيداً 
لقوالب أي شروخ أو تشقق ، وميكن التأكـد   يفتح الفرن بعد يوم من إطفائه حىت ال حيدث لتلك ا        -6

 فـإذا    ، مل لرؤية فتحة الصب وقنوات اهلواء     مرآة توضع أسفل الع   من إزالة الرواسب الشمعية بواسطة      
شوهد كربون كثيف على بوابة الصب فذلك معناه عدم احتراق الشمع جيداً ممـا يتطلـب إعـادة                  

  . متاماً من الرطوبة وخلوه من الشوائب ، كما جيب التأكد من جفاف القالب احلراريالتحميص 
  
  

  :تقدير كمية وزن الربونز الالزم لسباكة عمل فين ومقدار الوقود الالزم لصهره 
    يعترب من الضروري جداً معرفة وزن املعدن وكمية الوقود الالزم صهرها لسبك عمل فين ، النه قد                 

عدن مللئ فراغ القالب ، كما أن صهر كمية         تتعرض املسبوكة للتلف يف حني صهر كمية التكفي من امل         
  .تزيد عن املطلوبة مللئ الفراغ يؤدي إىل زيادة يف مقدار الوقود املستخدم للصهر وبالتايل تزيد التكلفة 

من وزنه الكلـي    % 15على ضرورة مراعاة النسبة اليت يفقدها الربونز        ) م  2003(     وأكد السيد   
إىل % ) 15( عناصرة أو تبخرها لذلك جيب إضافة تلك الكميـة          بعد صهره نتيجة إحتراق بعضاً من       

حيث ذكر طريقتني ميكن من خالهلما حساب وتقدير كميـة املعـدن الـيت           . الوزن األمجايل للمعدن    
وزن كميـة الـشمع الـيت     " /الطريقـة األوىل  : يتطلبها العمل الفين املطلوب سباكته وهي كالتايل        

 والقنوات واملصبات وحتسب كمية املعدن املطلوب على أسـاس وزن           استهلكت يف عمل النسخة الفنية    

                                                 
) إذا كان به قلب أم ال (  ساعة ، كما يتوقف ذلك على حجم القالب ونوعه  16 إىل   18تستغرق هذه العملية من      ∗

 .وعادةً تستغرق األعمال الصغرية وقت أقصر 
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من الوزن الكلي وهي النسبة املقدر اسـتهالكها للمعـدن أثنـاء            % 15 مضاف إليها    ∗10×الشمع  
   ).142صـ"( صهره

فأذا كانت اللوحـة أو     ) السمك  _ العرض  _ الطول  (  وتتم مبعرفة أبعاد العلم الفين       /الطريقة الثانية   
 سم املطلوب معرفة كم سيكون وزا لو سبكت برونز وزنه النـوعى             2/ 1× 10 × 8أبعاده  العمل  
، حجم اللوحة    2سم80 = 10 × 8= مساحة اللوحة   :  فيتم ذلك على النحو التايل       3سم/  جم   9.3

جم ، يعين ذلـك أن وزن       372 = 9.3 × 40= ، الوزن املقترح للوحة      3سم40 = 1/2 × 80= 
  =جم ، أما كمية املعدن الذي سيستهلك أثنـاء الـصهر          372= سم  1/2  ×10 × 8لوحة معدنية   

) الفاقد  % 15+الوزن املقدر   ( حم ، فيكون كمية املعدن املطلوب صهره        65.8 = 0.15 × 372
وميكن أستخدام هذه الطريقة لوزن املعدن املطلوب صهره لصب عمـل            .جم  438= 66 + 372= 

  . فقود وسباكة الرمل فين  يف تقنيتني سباكة الشمع امل
والوقود املستخدم يف الصهر        كما جيب التأكد من توفر كمية الوقود الالزمة قبل البدء بعملية الصهر             

فحم الكـوك  ( ، والوقود اجلاف ) املازوت (  الوقود السائل  :وهي) م 2003( نوعان ذكرها السيد    
(.  

ود املستخدم سائالً فتحسب الكمية املطلوبـة علـى        إذا كان الوق    /)املازوت   ( الوقود السائل : أوالً  
 كيلو برونز   50فإذا كان لدينا    . وزن البوتقة   + من أمجايل وزن املعدن املطلوب صهره       % 16أساس  

  :  كيلو جم فتقدر كمية الوقود املطلوبة كالتايل 30سيتم صهرها ، وتزن بوتقة الصهر 
  . كيلو مازوت 12.8 = 0.16×  ) 30 + 50( 
 يعترب فحم الكوك من أفضل املصادر للحصول علـى طاقـة            ) /فحم الكوك   ( الوقود اجلاف   : اً  ثاني 

وتقدر كميـة   . حرارية النه يعطي هلباً مركزاً باألضافة إىل عدم إحتوائه على مواد ومكونات متطايرة              
 البوتقة   ، ووزن  50من وزن املعدن والبوتقة ، فأذا كان وزن املعدن          % 24الفحم الالزمة على أساس     

  .  كيلو جم فحم 19.2 = 0.24×  ) 30 + 50: (  حتسب كالتايل 30
  
  

  :صب املعدن بداخل فراغ القالب 

                                                 
أي أن املعدن يساوي عشرة   3سم/  جم 9.3والوزن النوعي للربونز ،  3سم/  جم 0.9الوزن النوعي للشمع  ∗

  .أضعاف وزن الشمع 
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  ) 62(شكل 
 م القوالب باملعدن باستخدايوضح عملية الصب وملء

فرن إىل مكان صب تلك المالقط خاص لرفع البوتقة من 
  بالقوال

 35م صـJohn W. Mills ، 1990جون ميلز ( 
 Steve Hurstستيف هورست ( و  ) 108ـص

  )108م ، صـ1996

ن عملية صب املعدن تعتمد أساسـاً علـى   إ) م Steve hurst ) 1996ستيف هورست ذكر    
نه جيب عـدم    أ كما) بسهولة داخل أجزاء القالب      عندها املعدن    أي درجة احلرارة اليت يتدفق    ( احلرارة  

ن املعدن يف هذه احلالة قـد       إبقوله  ) م  1967( عبد الواحد    ويضيف ،تسخني املعدن أكثر من الالزم      
 يف املصبوبة   ةكما أنه قد ينتج عنه وجود مسام زائد        "  أو كسره   شقه يتخلل أجزاء القالب مما يتسبب يف     

صبوبة حتتوي على أجـزاء رقيقـة        كانت درجة حرارته أقل من الالزم وكانت امل        إذا كذلك   ،الناجتة  
السمك فقد يربد املعدن أثناء سريانه خالل فجوات هذه األجزاء بالقالب وبذلك ال متتلئ متاماً باملعدن                

   ) .46 صـم 1967عبدالواحد ، " ( وقد ال يصل إليها باملرة 
صـبه يف القالـب      بتداًء من نقل املعدن من فرن الصهر يف البوتقة حىت         إ بعملية الصب    االهتماموجيب  

 ألنـه . ويراعى أن تكون سعة البوتقة تكفي لكمية املعدن املراد صبها يف القالب دفعة واحدة   ،  وجتمده  
متاسـك  ي على فترات تتكون طبقة من أكسيد املعدن بني هذه الطبقـات فتمنـع                صبت متقطعة أ   إذا
 والسيد )م Steve Hurst ) 1996وأكد ستيف هورست . بعض ب لتصاق معدن املصبوبة بعضهاو
 وذلك يؤثر على درجـة       الغازات من اهلواء ،    المتصاص املعدن املذاب يكون عرضه   بأن   )م  2003( 

، كما أن تلك األكاسيد املتكونة تترسب داخل السبيكة مكونة خبثـاً            قبل عملية صبه    انصهار املعدن   
واد وشوائب لذلك يتطلب استخدام بعض امل     

 كالفـسفور  لغازات  تلك ا كيماوية مضادة ل  ال
والسليكون ، وثـاين أكـسيد      ،  والصوديوم  

 والفحـم   املنجنيز ، و مسحوق البوركس ،     
) كربونات الكالسيوم   (النبايت ، احلجر اجلري     

 حيث تعمل تلك املواد على طرد       وملح الطعام 
  .منها الغازات الضارة والتخلص 

وميكن فحص درجة حرارة املعدن أثنـاء           
، ويف  ) البريوميتر  ( بواسطة استخدام   صهره  

حالة عدم توفره ذكـر سـتيف هورسـت         
Steve horst ) 1996 طريقة آخرى ) م

 حرارةواسطتها فحص درجـة   ميكن ب تقليدية  
ـ استخدام  ب "لربونز والنحاس   ا ود صـلب   عم

فعندما يذوب   نظيف يوضع من قبل التسخني    
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   )63( شكل 
أشكال خمتلفة لركائز من النحاس يوضح 

  يها علؤهتأخذ شكل العمل املطلوب بنا
   John W. Millsجون ميلز ( 

  )25م  ، صـ1990

   ) .109صـ" ( احلرارة الصحيحة   وتلك هي درجةاًاملعدن يترك العامود نظيف
ن يف املسبك هلم وأن يكون العامل"  على) م Steve horst ) 1996كما أكد ستيف هورست     
ن مستعدين لرفع البوتقـة     نوما يصل املعدن إىل درجة الذوبان يكو        ، فحيث  لالتفاصي وإملام بتلك    ةخرب

 ليتم  اصة بذلك باستخدام املالقيط اخل   ) 62(  عملية ملئ القوالب كما يف شكل        إلمتاممن فرن الصهر    
 يف الصب يـؤدي  التباطؤت صب املعدن داخل القالب الن عملية اصب املعدن املصهور من خالل فتح   

   ) .65صـ" ( إىل حدوث فواصل يف املعدن بعد ذلك 
 عن طريق مالحظة املعدن مـن       / األوىل    ، بطريقتني    ويتم التأكد من ملئ القوالب باملعدن املصهور        

 ، ويتم   هبقياس احلد الذي مت وصول املعدن إلي      / الثانية  والطريقة  ) .  باملعدن   متالئهااأي  ( فتحة التهوية   
   .  ∗ حد املعدنهذلك باستخدام سيخ معدين يقاس ب

فترة طويلة حىت يتم جتمدها ببطء ، ويضيف        ضرورة ترك املصبوبات ل   ) ت  .  د( بتراك  .     ويؤكد ف 
لية جتمد املصبوبات تتم من أطراف السطح اخلارجي        ن عم إ) م  1999) ( وآخرون  (  ذلك راشد    على

  . متجهةً إىل وسط املصبوبة ) الدالليك ( املالمسة للقالب احلراري ( للمصبوبة 
  
   

  :اصة بسباكة الشمع املفقود اخلعدات األدوات وامل

 وهي عبارة عن دعائم تصنع من النحـاس أو          : الركائز   -1
تد حـسب الـشكل      ومت ةالشمع أو اجلبس أو خيط الدوبار     

، وميكن تثبيتـها     ) 63( كما يف شكل     عليها   ؤهاملطلوب بنا 
على قطعة خشبية أو معدنية ليسهل بناء النمـوذج الـشمعي           

 يف تنفيذ األعمال الكبرية ، أمـا يف         موغالباً ما تستخد  . عليها  
  . ميكن االستغناء عنها واألعمال صغرية احلجم 

  
من اجلبس ، والطوب     وهي عبارة عن خليط      : الدالليك   -2

ويستعمل هذا  . ، ونشارة اخلشب    ) الطني  ( األمحر ، والطفل    

                                                 
درجة انصهاره عن درجـة انـصهار    نصهار املعدن املصنوع منه السيخ ، النه يلزم أن تقلاجيب مراعاة نوع درجة   ∗

 .املعدن املصبوب يف فراغ القالب 
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 الذي وضح سابقاً    اخلليط يف تغطية السطح الداخلي واخلارجي للنسخة الشمعية لعمل القالب احلراري          
ـ  )ب ، د   _ 41( يف شكل     املعدن املصهور بعد خروج الشمع منه أثنـاء          الذي يصب داخله   59 ص

  . )الدالليك ( ب احلراري حتميص القال
  
   تستعمل حوامل الدالليك للمحافظة على فـراغ الـشمع بعـد            ) :املسامري  (  حوامل الدالليك    -3

، ومتتد  ) الدالليك الداخلية   ( لب الداخلي   لقإىل ا  ويتم ذلك بغرز مسامري يف النموذج الشمعي         ,صهره  
ي يف  ا الدليك الداخلى بالـدليك اخلـارج      هثبت بواسطت  أي ي  ,) خلارج الدالليك اخلارجية    ( للخارج  

  .)  ـ ب 41( كما هو مبني سابقاً يف شكل  مكانه أثناء صب املعدن
  
ــراري  -4 ــاقوس احل ــدال  :  الن ــفة ق   وص
إناء كبري علية عاكس    " بأنه عبارة عن    ) م  1998( 

ناء الذي يتم   ال وات فوق ا   100ضوئي من مصباح    
ــ  ــه لتلين ــشمع في ــع ال ــوايل هوض    20 يف ح

   ) .64( ويوضحه شكل  ) 111صـ" ( قية دقي

 
  
 أدوات معدنية خاصة بتـشكيل النمـوذج        -5

  )65(  تستعمل أدوات معدنية شـكل       :الشمعي  
 وقد حتتاج إىل تسخني يف بعـض األحيـان          ،حادة أو بيضاوية تشبه األدوات اخلاصة بطبيب األسنان         

ني الشمع أو حلمة أثناء     يوية اللحام لتل  كما ميكن استخدام كا   ،  للمساعدة يف تشكيل النموذج الشمعي      
  . اآللة بأشكال خمتلفة بسهولةستشكيل النموذج ، وميكن استبدال رؤو

  
  
  
  

  
  

   )64( شكل
  ناقوس حراري ، يستخدم لتليني الشمع يوضح 
   )116م ، صـ1998قدال ، ( 

  )65(شكل
 األدوات اليت تستخدم يف التشكيل بالشمعيوضح
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  : Ceramic Shell سباكة الكساء - 3
 ةإلنتاج أعمال حنتية بالغ   أمهيتها  )  م1998 (يؤكد قدال    و ،ية سباكة الكساء تقنية حديثة      تعد تقن     

 بعـد توصـل     ، تلك األمهية من خالل التطور التقين لسباكة الشمع املفقـود            فاكتشاأتى   و ،الدقة  
مما   ،)  الدالليك (كبديل عن القالب احلراري     ) الغالف( تركيب مادة الكساء     إىلتكنولوجيا الصناعة   

ـ    . يستفاد منها يف كافة فروع الصناعة       ،  أظهر دقة متناهية يف املسبوكات ذه التقنية         ن أما يف جمال الف
   يف سباكة املعـادن هلـذه التقنيـة         نياستخدام الكثري من النحاتني املتخصص    الباحثون   التشكيلي فيؤكد 

) Ceramic Shell  ) ( أمثـال  )  ∗الكـساءPhilipp Clerin  وJohn W. Mills  
حيث أثبتت جتارم بأن سباكة الكساء قد تطورت عن سباكة            .هيف سباكة أعماهلم النحتي   .  وآخرون
  .سهولة استخدامها  دقة نقل تفاصيل السطح املصبوب ومن حيث،  املفقود الشمع

ن هذا النوع من السباكة ال يستخدم فنيـاً  إ) م John W .Mills  ) 1990 جون ميلزكما ذكر 
اسطة خـربات   نه ميكن حل ذلك بو    إ إال ،مواده  و معداته      نظراً الرتفاع تكاليف     ،ق واسع   على نطا 

اآلراء الناجتة عن جتارب أدخلت هذه التقنيـة        مبادلة املعلومات املتعلقة باخلربات و    النحاتني و جتارم و   
  .الفنانني معامل اجلديدة للسباكة يف 

  
  

  ) :الصب يف إسطمبات ( السباكة حتت الضغط -4
 الـيت أن هذه الطريقة تعد مـن األسـاليب         )  م1967 (وعبد الواحد    ) م1980 (ذكر سعد       

هر تتمثل هذه الطريقة بدفع املعدن املنص     و. ملعدنية ذات اجلدران الرقيقة     يف األعمال ا    اإلنسان استخدامها
يستمر ذلك لفترة قصرية حىت يتجمد املعدن داخل القالـب ، مث            و داخل فراغ القالب حتت ضغط عال     

 ق القالب و تعاد الدورة مرة آخـرى       و يغل املسبوكة بالطوارد املعدة لذلك     خترج  القالب و يفتح نصف   
 مثـل الزنـك والقـصدير        درجة انصهارها منخفـضة ،     اليتتستخدم تلك الطريقة يف صب املعادن       و

األلومنيـوم   درجة انصهارها مرتفعة نسبياً ، مثـل         اليتسبائكها ، كذلك يف صب املعادن       والرصاص و 

                                                 
تستخدم مع املعادن اليت تنخفض درجـة       ، و رتز ، و مادة الصقة      تتركب مادة الكساء من سيليكا أو حبيبات الكوا        ∗

ف ، أو املعادن اليت تصب عند درجـة حـرارة أعلـى مـن               2500انصهارها ، وتصب عند درجة حرارة أقل من         
 ) . م1998 ، قدال(  .ف 2500
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 بد الواحد  ع (باستخدام املعدن وهو يف حالته العجينية       وتتم هذه العملية     ،سبائكها  واملنجنيز والنحاس و  
   .) م1967

  : سباكة الطرد املركزي – 5
  مـا ليـشيف    . تنـاول أ  نيات املتبعة يف سباكة املعـادن ، و       قحدى الت إتعد سباكة الطرد املركزي         

صـب  "  تتم من خـالل      اليتسباكة املعادن و  كيفية تنفيذ تلك الطريقة من      )  م1973 ) (وآخرون   (
 فتقذفه القوة املركزية الطاردة إىل جدران القالـب فيتجمـد           ، املعدن السائل داخل قالب يدور بسرعة     

  ) . 303 صـ ("ملتصقاً ا مكوناً فجوة داخلية أسطوانية الشكل دون استعمال دليك 
  عـن  )  م1998 (  و يؤكـد قـدال     ، مـن الـشوائب      و يكون معدن تلك املصبوبات خـال          

قالب عند حمور الدوران يـدور بـسرعة    عندما يصب املعدن يف مركز ال" بقوله Mear . T.مريك 
ـ   ("للخارج ناحية األطراف احمليطة بتأثري قوة الدفع املركزي تاركاً الشوائب يف املركز               .) 248ـص

ف  وتتص , وهكذا   ثانلقالب لصب أنبوب    يعد ا وتتم هذه العملية بانتظام وبعد التجمد خيرج األنبوب و        
ا من الشوائب و املواد الغريبة والفقـاقيع   خلوهة بتجانسها و  قوة الطاردة املركزي  املسبوكات املصنوعة بال  

 يذكر   كما ، عالوة على حتسن اخلواص امليكانيكية للمسبوكات بتقنية الطرد املركزي           ،انتظام مسكها   و
 اإلنتـاج  بأا ال يفوقها يف " خصائص تلك التقنية Dinny Mallعن ديين مال )  م1998 ( قدال

  ) . 248ـص  (" بأدق التفاصيل احللي الدقة و النوعية يف إنتاج خرى من حيثأالكمي تقنية 
. عجالت القطارات   ال الصناعي كصناعة املواسري و    قد استخدمت هذه التقنية بشكل كبري يف ا           و
 أعمال امليداليـة    خاصة يف  إىل استخدامها يف صناعة احللي واألعمال النحتية الصغرية والدقيقة و          إضافة

  .لنحت اسم الصغريز ، واوالنحت البار
  
  

  :الرتسيب الكهربائي ب التشكيل -6
    عمليـة  " بأنـه   ) ت  . د  ( حات التكنلوجيا الكيميائيـة     رف الترسيب الكهربائي معجم مصطل    ع

استخالص اجلسيمات الدقيقة   " أو  ) " اهلجرة  ( الترسيب على إلكترود بالتحليل الكهربائي أو باألرحتال        
   ) . 52صـ) "( الفولتية ( ازي بواسطة إلكترودات عالية اجلهد للغاية من تيار غ

املرسـب   تغطية سطح قالب بطبقة من املعدن         يتم فيها  عملية التشكيل بالترسيب الكهربائي طريقة        و
) الطبقة املعدنية املرسـبة     ( نه جيب مراعاة أن يكون مسكها       أخيتلف مسكها حسب املطلوب ، إال       عليها  
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حـداث  إ دون     ليسمح بفصلها عن القالب    كذلك.  متاسكه على هيئة الشكل املطلوب       يضمنل اًمناسب
   . ما بالطرق الكيميائية أو الكهربية أو احلراريةإتشوهات للنسخة املعدنية املرسبة ، واليت يتم ترسيبها 

دم إلمتام  أسفل النسخة املعدنية املرسبة كوسيط أو دعامة تستخ       ) النموذج األصلي   (     ويعمل القالب   
 الكامل من عملية الترسيب بفصلها عن       االنتهاءبعد  إذ أنه يلزم التخلص منها      عملية الترسيب الكهريب ،     

 أو كان مشكالً مـن      ة أو الصلب  املرنةمن القوالب    اًكان النموذج مصنوع   سواًء   النسخة املعدنية املرسبة  
 بالترسيب الكهريب أن تكـون      أهم شروط التشكيل  "  من   نإ) م  2000( حسن  مىن  وتؤكد  . الشمع  

   ) .13صـ" ( ل عن اجلسم املستخدم الطبقة املشكلة غري ملتصقة بل وسهلة االنفصا
حمل ) نزية  الربو(  من أهم ما مييزها عن غريها من تقنيات السباكة اليت حتل السبيكة              أنكما تضيف       

ائي مباشرةً على القوالب املرنة أو      النموذج الشمعي بعد صهره ، هو إمكانية التشكيل بالترسيب الكهرب         
 مع  ته ونظاف  ،  بدقة من يف تطابق وتوافق السطح املرسب      آخر يك  اًن هناك اختالف  أ ، كما    ةالقوالب الصلب 

  ال تسبب درجة حرارـا تـشوهات للعمـل         ن تلك العملية تتم بداخل حماليل       إسطح القالب حيث    
  ) .النموذج األصلي ( 

  حـسن  مـىن    أشارت إليهما تشكيل بالترسيب الكهربائي بإحدى طريقتني          وميكن أن تتم عملية ال    
   :ومها)  م2000( 
  :  التشكيل بالترسيب الكهربائي على النسخة الشمعية :أوالً
مث جتهيزه باجلرافيت ليصبح موصـالً كهربيـاً        ،  ) تشكيله  ( ويتم ذلك بعد إعداد القالب الشمعي           

، ومن مث ميكن التخلص من القالب الشمعي بغمره يف املـاء            ة عليه   املطلوبيسمح بترسيب طبقة املعدن     
   . الساخن

  
   :التشكيل بالترسيب الكهربائي على القوالب املرنة أو قوالب البوليستر واأليبوكسي : ثانياً
 كهربـائي ل الكهربائي سواًء كان بـالغمر ال      للتوصيعدنية  املويتم ذلك بعد يئة تلك األسطح غري            
اس أو الفضة ، أو بالدهانات املعدنية األخـرى         للنح

متام عمليـة   إ وبعد   ,كاجلرافيت أو الفضة والربونز     
) النمـاذج   ( الترسيب ميكن فصل تلك األعمـال       

 اسـتر   املرسبة عن القوالب املرنة أو قوالب البـويل       
تتميز أسطح تلك األعمال املرسبة كهربياً      و . بسهولة

والب املرنـة بدقـة     بواسطة القوالب الشمعية أو الق    
ن الطبقة األوىل تأخـذ شـكل       إتفاصيلها ، حيث    

   )66( شكل 
  تشكيل جمسم باترسيب الكهربائييوضح 

  ) 43م ، صـ2000مىن حسن ، ( 
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خـرى  أمنطقة عن   ائد يف   زيف حالة حدوث ترسيب     حىت   و  )66( كما يف شكل    القالب بدقة متناهية    
أما إذا كانت تلك األعمال املشكلة كـبرية احلجـم           اً إذا كان صغري   نه قد ال يؤثر على شكل العمل      إف

 ، ومن مث جتميعها باللحام مث الترسيب عليها مرة آخرى بطبقة من الطـالء               فيجب تنفيذها بعد جتزئتها   
 وميكن إجراء أي من عمليـات       خبواص طبيعية ممتازة    إضافةً إىل متيز تلك األسطح املرسبة       .  ∗الكهربائي

  .املعاجلة على سطحه سواًء بالتلميع أو الصقل أو التبتني أو الطرق أو احلفر 
  
  

             : ستخدمة يف عملية الترسيب الكهريب األدوات واملواد امل
جها نظام التشكيل والطـالء بالترسـيب       ااألدوات واملواد اليت حيت   ) م  2000( حسن  مىن      تناولت  

  : الكهربائي كالتايل 
  . مصدر التيار الكهربائي -1
  . حوض الطالء الرئيسي -2
  . التقليب ومصدر التسخني -3
  . حوض الشطف -4
  .ية  التهو-5
  

  :     وفيما يلي يتم التعرف على معطياا بإجياز 
ة السيارة ، أو أحد مـصادر التيـار         تستخدم البطارية اجلافة أو بطاري      : مصدر التيار الكهربائي   -1

) اآلنـود   ( الكهربائي ، كما تستخدم األسالك النحاسية يف توصيل مصدر التيار من القطب املوجب              
ا تنقل التيار من قضيب التوصـيل  إصلة واملعلقة فوق حوض الطالء ، كذلك ف      تنقلها إىل القضبان املو   و

 لتلك  القدرة الكافيهة مع مراعا) ـ أ  67( كما يظهر يف شكل إىل مصدر التيار ) الكاثود ( السالب 
 الـذي يغمـس فيـه       ∗∗كترولييتلحتمل التيار من وإىل قضبان التوصيل خالل احمللول األ        اليت  األسالك  

                                                 
 . يتم تكسيتها بطبقة آخرى من الترسيب الكهربائي ألنه يصعب إخفاء منطقة اللحام فيها  ∗
وهو عبارة عن األمالح اليت تذوب يف املاء ، واليت تتأين بنسبة معينة             ) " التحليل الكهربائي   (  احمللول األلكترولييت    ∗∗

تتوقف على نوعية امللح وعلى درجة تركيزه ويستخدم التيار الكهربائي دف فصل مكونات هذه األمالح واحلصول                
وهذا هو أساس عمليـة الترسـيب       ) الكاثود  ( ى القطب السالب    على املعدن من هذه احملاليل على شكل رواسب عل        

  ) .101م ، صـJohn  W. Mills ، 1990جون ميلز " ( الكهريب 
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  ) 68( شكل 
أتوماتيكياً يوضح عملية حتريك القطعة 

   لسري عملية الترسيببداخل احمللول
  الباحثة

  )67(شكل
 " الترسيب الكهربائي " يوضح وضع القطعة املعدنية بداخل حوض الطالء 

)أ(
 يوضح حوض طالء الترسيب الكهربائي 

 الباحثة

  )ب ( 
 يوضح موقع الكاثود بني األنودين
وتأثري املسافة بينهما على تركيز 
 الترسيب يف منطقة أكثر من آخرى

 ) 44م ، صـ2000منىحسن ، ( 

، وجيب أن تربز القضبان املوصلة من       محام الترسيب    وجيب مراعاة تعليقها فوق       ، ذج املراد طالئه  النمو
سم على األقل وأحياناً يستخدم ثالثة قضبان ، إثنان يتم توصيلهما بـالطرف             3أطراف احلامل ملسافة    

   يف شـكل    حبيث يتم ترتيبـها كمـا     ) الكاثود  ( والثالث يوصل بالطرف السالب     ) األنود  ( املوجب  
حماطاً كلياً بـألواح     ) الكاثود  (  يكون النموذج السالب     حبيثأنود ،   / كاثود  / أنود  )  ـ ب  67( 

  .نودات بنسب متساوية حول الكاثودوللتأكد من مسك الطبقة املرسبة جيب توزيع اآل  .∗معدن الطالء
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
ـ التستخدم أحواض الطالء غري     :  أحواض الطالء    -2 ة قابل

 ويتوقـف   ،للتآكل حلفظ احمللول املستخدم يف عملية الطالء        
 إىل أنه جيب     ،  على حسب حجم العمل املراد ترسيبه      احجمه

 فـيمكن  ،مراعاة تغطية العمل كامالً باحمللول األلكتـرولييت    
ستخدام األحواض املصنوعة من الزجاج املقـاوم الرتفـاع         ا

، أو األحواض   ) البريكس  ( درجة  للحرارة واملقاوم للكسر      
املصنوعة من السرياميك ، أو األحواض املدهونة باملينـا ، أو           

   شـكل   كمـا يف   املطلية بطبقة من املطاط   األحواض اخلشبية   

                                                 
   .  ويتم هذا الترتيب لضمان ترسيب أكثر للمعدن على سطح العمل  ∗
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  ) 69( شكل 
  يوضح جهاز حتكم يف درجة احلرارة

 الباحثة

 )68(  .  
 يفضل التقليب عندما يريد طالء      : التقليب ومصدر التسخني     -3

أما عـن     .اًأسرع وأفضل وخاصةً إذا كان السمك املطلوب كبري       
حمللول األلكترولييت فيمكن أن تعمل غالبية احملاليل       مصدر تسخني ا  

لذا يعد التحكم يف    . يف درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة         
درجة حرارة احمللول ذا أمهية بالغة ، إضافةً إىل أنه يعمل بـشكل             

، فيمكن تزويد تلك األحواض بسخانات تعمل على رفـع          أفضل  
     .  )  69( شكل درجة حرارة احمللول فيها 

  
جيب غسل العمل املرسب حال خروجـه       : حوض الشطف    -4

 هغسلكما جيب   ) الء الكهربائي   الط( يب  مباشرةً من حوض الترس   
 من كيماويات احمللول األلكترولييت مـن       الجتاهات وذلك الن وجود قليل    من مجيع ا  جيداً باملاء العادي    

ئم يف األلوان وظهور عتامة بشكل بقع على سطح         شأا تآكل طبقة الترسيب باإلضافة إىل تغيري غري مال        
  . العمل ، لذا جيب أن تتم عملية الشطف فور خروج العمل من حوض الطالء 

   
 املكان باستمرار   بتهويةعادةً ما ينتج عن محامات الطالء غازات سامة ، لذا جيب احلرص             :  التهوية   -5

  . إذا كان الطالء يتم بداخل حجرة 
  
  

  زمة إلنهاء العمل املسبوكالل ااملعاجلات •
ج األعمال الربونزيـة   عملية قطع املصبات وقنوات اهلواء وتنظيف املسبوكات عملية هامة إلنتا       ترب    تع

نه بعـد إمتـام     إإذ  . خاصةً لألعمال املسبوكة بتقنية الشمع املفقود أو الرمل          ،نهائية  الشبة  يف صورا   
وحتريرها ، وجتمد املسبوكة ،   Investment Mouldعملية صب املعدن داخل القالب احلراري 

 تكون عمليـة قطـع املـصبات        ، ) ري القالب وإخراج العمل املسبوك    بعد تكس ( القالب احلراري   من  
باستخدام أدوات خاصة كاملناشري أو      وقنوات اهلواء اليت متسك بالعمل وال تكون جزاًء منه ، ويتم ذلك           

 أو  رغوب فيها كحبيبات الرمل   امل إىل إلتصاق بعض الزوائد غري       إضافةً . إخل   ---اروخ  املطارق أو الص  
 واليت حتتاج إىل    ،أو القشور والزعانف بتلك املسبوكات      ) الدالليك  ( بعض من مادة القالب احلراري      
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 باسـتخدام امللتصقة على سطح املصبوبة ، حيث يتم إزالتها         لبقايا  قدر من التنظيف للتخلص من تلك ا      
فقد يكون لبعض منها قـدر      .  ، ويتم ذلك إما بالطرق امليكانيكية أو الكيميائية          طرق وأدوات خاصة  

لتشطيب تلك املسبوكات ، حيث حنصل على األبعاد النهائية املطلوبة لتنفيـذ تلـك األعمـال                معني  
  . الربونزية 

هلـواء      وقد تناول العديد من الباحثني تلك األدوات والطرق املستخدمة لقطع املصبات وقنـوات ا             
  :وتنظيف املسبوكات واليت تتم من خالل مايلي 

  . قطع املصبات وقنوات اهلواء -1
  . تنظيف املسبوكات -2
  

  : قطع املصبات وقنوات اهلواء -1
قطع نه بعد إاء عملية     إ  إذ ،    قطع املصبات وقنوات اهلواء عملية تالية لعملية سباكة القطع الربونزية           

 شكل العمل الفين     ائية حمدده  هصل على األعمال الربونزية وهي يف صورة شب       املصبات وقنوات اهلواء حن   
  .الذي مت تنفيذه 

  :    وتتم عملية قطع املصبات وقنوات اهلواء من خالل مايلي 
 عـن    واملـسامري   كأداة لقطع املصبات وقنوات اهلواء      واألزاميل  ميكن استخدام املطارق   : املطارق   -أ

نوعني ) م 1967( حيث عرض عبد الواحد . انت تلك األعمال كبرية احلجم خاصة إذا ك  ، املسبوكة
  : استخدامها يف تنفيذ تلك العملية وهي  للمطارق اليت ميكن خمتلفني

. وتعمل كوسيلة إجيابية لفصل املصبات حتت تأثري التـصادم           ∗ويطلق عليها املرزبة   : املطارق اليدوية  -
  . ة من كمية الرمل أو مادة القالب احلراري العالقة ا كما ميكن أن تستخدم لتخليص املسبوك

  ) وآخـرون    ( راشـد ويؤكد ذلك   .  أو الترددية    االهتزازية ويطلق عليها املطرقة     : املطارق اهلوائية    -
من خالل مضخة يركب فيها أزاميل هلـا        بأا تعمل ترددياً بواسطة تيار اهلواء املضغوط        ) م  1999( 

  . والكروية واملدببة واملربعةاملسطحة أشكال خمتلفة فمنها 
  
 وغالباً   باملسبوكة ه ميكن استخدام املقصات كأداة لقطع املصبات وقنوات اهلواء املتصل         : املقصات   -ب

 تلك األداة مع املسبوكات اليت تتوسط صالدا كالصلب ، أو الـيت تـنخفض صـالدا                 مما تستخد 

                                                 
 .كجم تقريباً 6هي عبارة عن مطرقة ثقيلة يبلغ وزا  ∗
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 كما يقتصر   ،) م  1999) ( وآخرون   ( راشدما أكده   وهو   اخل   --- واأللومنيومكالنحاس والربونز   
  .املسبوكة صغرية احلجم استخدامها مع األعمال 

 قنوات الصب واهلواء    إلزالة) الترددية   ( ةما اليدوية أو الكهربائي   إ ميكن استخدام املناشري     : املناشري   -ج
  . عن املسبوكة 

  
 القنوات  إلزالةكن استخدام أداة التجليخ      مي  ) :Grinderالصاروخ  (  آلة التجليخ الكهربائية     -د

وذلك ) م  1999( وراشد  ) م  1998( كما عرضها كالً من قدال      ،  واملصبات عن كافة املسبوكات     
أن ) م  1999) ( وآخرون  ( ويضيف راشد   .  إزالتها باملناشري    تا أو صعب  رتفعت درجة صالد  امهما  

ا ملمساً ناعماً يف موضع القطع ، إذ ال حيتاج بعد ذلك            ما مييز هذه األداة عن غريها من األدوات إعطائه        
  يراعى عند استخدام تلك األداة يف القطع كمـا يـرى قـدال             و  ، خرى لتنعيم سطح املسبوكة   أعملية  

سم تقريباً ، وذلك ملراعاة عدم تـأثر تفاصـيل          1أن يبعد القطع عن سطح العمل مبسافة        ) م  1998( 
  . بوكة بتقنية الشمع املفقود سطح العمل خاصةً يف األعمال املس

  
   حيـث ذكـر سـعد       للهب لقطع املصبات وقنوات اهلـواء      ميكن استخدام ا   : القطع باللهب    -هـ
 يستخدم   واليت ،قطع املصبات والقنوات عن املسبوكات كبرية احلجم        ا طريقة مناسبة ل   أ) م  1980( 

كان املناسب لقطع املصبات الكـبرية أو       نه يراعى حتديد امل   أ إال ،األكسجني  فيها اللهب القاطع وتيار     
  .الصغرية 

  
  

  :  تنظيف املسبوكات -2
ن إزالة الرمل أو مادة القالب احلراري أذ إذ عملية تنظيف املسبوكات قبل قطع املصبات       فتن    ميكن أن   

 شري أو الصاروخ أو القطع باللـهب      تساعد على قطع املصبات سواًء كان باملطارق أو املقصات أو املنا          
قنـوات  ( من قطع املصبات واملـصاعد      ة  كما ميكن أن تتم عملية تنظيف املسبوكات بعد عملية سابق         

  . حيث تسهل تلك الطريقة عملية تنظيف سطح املسبوكات ) خروج اهلواء 
   

اليتها لتنظيف سطح املـسبوكات     وتستخدم عدة طرق ميكانيكية أو كيميائية أثبتت الدراسات فع        
  :وهي 
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  .طريقة اليدوية  التنظيف بال-أ
  .  التنظيف داخل براميل التقليب -ب
  . الرش بالرمل -ج
  . التنظيف الكيميائي باألمحاض -د
  
كان يـتم   أ وتعرفها الباحثة باألدوات املستخدمة واحملمولة يدوياً سواًء         : التنظيف بالطريقة اليدوية     -أ

 وفيما يلي نتعـرف     ،أو فرش التنعيم    بارد   أو امل  )آلة التجليخ   (  كهربائياً كالصاروخ    متشغيلها يدوياً أ  
  : على تلك األدوات 

وتنعـيم   ميكن استخدامها لتنظيف      :)الصاروخ  (  آلة التجليخ    -
 ) 70(  كما يف شـكل      والنتوءاتسطح املسبوكة وإزالة الزوائد     

الـيت  ) التجليخ   ( هتلك اآلل ) ت  . د  ( ووصف اخلطيب وأيوب    

سرعة عالية جداً ناحية األسـطح      أحجار جتليخ تدور ب   " تتكون من   
املراد تنظيفها فيتم التنظيف والصقل بواسطة إزالـة أجـزاء مـن            
املسبوكات عن طريق القطع بواسطة احلبيبات اخلادشة اخلاصة ذه         

    ) .103صـ" ( األحجار 
ميكن استخدام املبارد لنتظيف سطح املسبوكة ويتم ذلك        :  املبارد   -
   حيث وصـفها قـدال      ، الكهربائية   موية أ ما باستخدام املبارد اليد   إ

ـ رؤو ذات رأس ، ميكن تغيري       ةلآبأا  ) م  1999 ( )وآخرون   (  وراشد )م  1998(   بأشـكال   اهس
 بفرش صغرية من السلك هلا أحجام خمتلفة ، تعمل على إزالة الزعانف ، أو               إستبداهلاوأحجام متنوعة أو    

 تكون  واليت ال ،  أو غريها    مناطق اللحام    اتصال، أو عن      ، أو الربوز الناتج عن إزالة املصبات       النتوءات
 وأهم وظيفة تؤديها تلك املبارد هي صقل وتلميـع وتنعـيم سـطح تلـك                 من أبعاده النهائية ،    جزًء

  . املسبوكات 
ــيم - ــرش التنع  ميكــن :  ف

استخدامها يف تنظيف وتلميـع     
لـها   ف  ، وصقل العمل املسبوك  

أنواع وأشكال ودرجات متعددة    
 وتطهـر    الناعم إىل اخلشن     من

   )70( شكل 
يوضح ألة التجليخ الكهربائية 

تستخدم لتنظيف السطح 
 وتنعيم الربونزي وإزالة النتوءات

  السطح
   )3م ، صـ2000هالل ،  ( 

  )71( شكل 
  يوضح مكنة تنظيف وتلميع السطح 

الباحثة
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 عامود  هموتر مركب ب  " بأا عبارة عن    )  م  1998(      ووصفها قدال         ) 71( تلك اآلله يف شكل     
 والطرف األخر ميسك بفرشاة سلك دائريـة        ري من القماش يقوم بتلميع الشكل     ميسك بطرفة قرص دائ   

 وميكن تشغيلها بالكبس على     ،ليد  يدوية حتمل با   اهمنو ) . 268صـ" ( الشكل تقوم بتنظيف املعدن     
زر التشغيل املوجود يف املقبض ليؤدي إىل دوران الفرشاة بسرعة عالية لتعمل على تنظيف أو تلميع أو                  

عدم الضغط على السطح حىت ال       ويراعى عند استخدام الفرشاة السلك       ،صقل سطح املشغولة املعدنية     
  . تؤدي إىل خدش أو جتريح السطح 

  
 هنـاك   : داخل براميل التقليب      التنظيف -ب

 لتخلـيص   اسـتخدامها طريقة آخرى ميكـن     
املسبوكات من مادة القالب احلراري أو إلزالة       

 أو الزوائد أو القشور أو الزعانف عن        النتوءات
هي الطريقة اليت ذكرها     و ،املسبوكات الصغرية   
  وســعد ) ت . د ( بتــراك . كــالً مــن ف

) م  1999) ( وآخرون  ( وراشد  ) م  1980( 
واليت تتم بتقليب املـسبوكات يف طاحونـة أو         

حيث  ) 72( برميل خاص كما يظهر يف شكل       
  ميأل ذلك الربميل باملسبوكات وبعض األثقـال       

اليت تساعد على تلميع وصقل سطوح املسبوكات كما تـساعد          ،   تسمى جنوم الطحن  ) قطع حديد   ( 
 وتـصطدم نه بدوران الربميـل تقَلـب       إحيث  . الربميل  على تنظيم حركة دوران املسبوكات داخل       

ويـستمر دوران الرباميـل مبعـدالت         ،  بعضها ببعض  احتكاكاملسبوكات مع األثقال ، مما يؤدي إىل        
 كمـا   ، ويتوقف ذلك على املسبوكات املطلوب تنظيفها        ، دورة يف الدقيقة     50 إىل   25تتفاوت من   

     . حواف املسبوكة ه يف تشويحتكاكااليراعى عدم التقليب الزائد للمسبوكات إذا يتسبب زيادة 
  
 هناك طريقة آخرى ميكن استخدامها لتنظيف تلك املسبوكات عن طريق السفع أو             : الرش بالرمل    -ج

الرش بالرمل أو املاء ، بداخل دواليب أو حجرة صغرية خاصة بذلك ، يتم فيها استخدام اهلواء لقذف                  
 وقـد   ،روش معدين أو حبيبات صغرية من الزجـاج         تلك املواد املنظفة سواًء كانت رمل خشن أو جم        

العمل يف تلك الطريقة واليت تتم بوضع املسبوكات داخل دواليب أو   ) ت  . د  ( وصف اخلطيب وأيوب    
 لال ويتم ذلك من خ     معه ذرات الرمل    إليها تيار هوائي بسرعة عالية حيمل      هحجرة صغرية خاصة ويوج   

   )72( شكل
  براميل خاصة بتنظيف املسبوكاتيوضح 

  )65ت ، صـ. بتراك ، د . ف( 
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   )73( شكل 
   الدوالب اخلاص بسفع ورش الرمل ، و املدسد الرشاشيوضح

  )428م ، صـ1999، ) وآخرون (راشد(

   Steve Hurstسـتيف هورسـت    ذلـك  على يضيفو، )  73(  رش خاصة شكل مسدسات
أن تلك احلجرة مزودة    ) م  1996( 

بنافذة صغرية ليستطيع العامل أن يرى      
تيار الرمل ويتحكم يف توجيهه حنـو       

ن أرضيات تلـك    إاملسبوكات كما   
حيث يتجمـع   احلجرة ذات ثقوب    

  .الرمل إلعادة استخدامه 
    ونظراً خلطورة تسمم الـسيلكا         

Silcons   لى العـني    ، وأضرارها ع

رتداء خوذة ذات ضغط    اكما يراعى   
إجيايب يوصل إليها اهلواء النقي مـن       

بـس  رتداء املال ا مع اإلتزام ب   ،اخلارج  
 دئـة نب مضخة رش الرمل لتعمل علـى        وميكن إضافة املاء أي الرش به جبا       ،الواقية واخلاصة بذلك    

غبار ولتنظيف وتلميع املسبوكة يف نفس الوقت دة الوح.        
  
محاض طريقة سهلة وسـريعة     البا تعترب طريقة التنظيف الكيميائي      : التنظيف الكيميائي باألمحاض     -د

 من خـالل  احلراري املسبوكات من زوائد الرمل أو مادة القالب        ة ويتم يف هذه الطريقة ختلص     ،نوعاً ما   
فاعل مع تلـك    ا تت إبداخل أحواض جمهزة بأمحاض خمتلفة ميكن استخدامها ، حيث          غمر املسبوكات   

 وبعد رفع تلك املسبوكات من حوض احلامض تغسل جيداً          ،الزوائد املوجودة على املسبوكات فتهذا      
  .باملاء اجلاري مث جتفف 

عن أفضلية استخدام تلك الطريقة لتنظيف األعمال       ) م  1998(     وتتفق الباحثة مع ما ذكره محادة       
ميائي يتغلغل داخل أدق التفاصيل ، أو املناطق الغـائرة والـيت            ن احمللول الكي  الفنية التشكيلية ، نظراً أل    

  .يصعب التعامل معها بالطرق امليكانيكية 
  :    ومن أهم احملاليل الكيميائية املناسبة لتنظيف األعمال الربونزية ما يلي 
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 ماء كما ميكن تسخني ، الن       10إىل   1 ميكن استخدام بنسبة     :Sulphuric ∗ محض الكربيتيك  ـ
عد رفع املشغولة املعدنية من حوض احلامض تغـسل         ب و ، الرواسب العالقة باملسبوكة بسهولة      يزيل ذلك

ـ ) " م  1998( ويضيف محادة   . باملاء اجلاري      فـاف  ميكـن اسـتخدام مـسحوق بـودرة اخل     هأن
Pumice powder والفرشاة الناعمة لدقة عملية التنظيف ، لتصبح األسطح املعدنية جاهزة لعملية 

   ) .278صـ" ( ن التلوي
  

 ميكن استخدام كـالً مـن حـامض    :والكربيتك املخففان  Nitric Acid ∗محض النيتريكـ 
) م  1998( تباع النسبة اليت ذكرها محـادة       إ وميكن   ،الكربيتيك والنيتريك لتنظيف سطح املسبوكات      

على حـسب    ( ∗∗ جزء من املاء   40باستخدام كمية متساوية من محض الكربيتيك والنيتريك مذابة يف          
  من كمية احلمض املـستخدم     5 إىل   1 للمحلول بنسبة ) ملح  ( ويضاف كلوريد الصوديوم    ،   )احلجم  

خترج القطعة املعدنية من احمللول احلامضي وتغسل        احلمام طوال الليل ، مث بعد ذلك         وتترك املسبوكة يف  
  . جيداً باملاء اجلاري مث جتفف 

 جـزء مـن     100ع وهي الغمس السريع للمـسبوكة يف        طريقة أسر ) م  1998(     ويضيف قدال   
وبعد غمر النموذج الربونزي أو . وقليل من املاء ، ) ملح ( وجزء كلوريد الصوديوم ،  حامض النيتريك   

  .دهانه تغسل املسبوكة بعد ثواين باملاء اجلاري مث جتفف 
  
 مبلـح الطعـام   مـشبعاً % 50 ميكن تنظيف عمل برونزي حبمض اخلليك بنسبة       : حامض اخلليك    ـ

∗∗∗العادي
  . بعد ذلك تغسل باملاء اجلاري وجتفف   ، مث ترفع املسبوكة من احمللول بعد غمرها ثواين فيه، 

  

                                                 
ر واللون البين الـداكن ، وهـو قـوي           األصف انالقوام ، يتراوح لونة بني اللون     محض ثقيل زييت    /  محض الكربيتيك    ∗

  .ويتكون من حملول كربيتات اهليدروجني ويذوب يف املاء ويستخدم يف األصباغ وكيماويات آخرى 
 ويستخدم  ومييل لونة لألصفر   محض وعامل مؤكسد قوي ، وهو حملول مائي لنترات اهليدروجني           /  محض النيتريك    ∗
" معجم مصطلحات التكنولوجيـا الكيميائيـة       " املعاجم التكنولوجية التخصصية    (  األصباغ وكيماويات آخرى     يف

 ) .ومعجم مصطلحات الصناعات النسيجية 
 .يراعى إضافة احلامض إىل املاء دائماً  ∗∗
ـ  1998قدال ،   " ( ميكن استخدام هذه التركيبة أيضاً لتنظيف األعمال املسبوكة من النحاس           "  ∗∗∗  ) 269م ، ص
. 
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 ميكن غمر العمل الربونزي يف حملول الـصودا   :Solution Caustic حملول الصودا الكاوية ـ
  .الكاوية عدة مرات ، مث غسل العمل باملاء اجلاري وجتفيفه 

  
 ميكن اسـتخدام هـذه    :Potassium Carbonate) كربونات البوتاسيوم ( وتاس  البـ

 يف احمللول أو مسح سطحه عدة مرات إلزالة الطبقات الدهنيـة            هالتركيبة لتنظيف العمل الربونزي بغمر    
  .واملواد العالقة 

  
 الكيميائية بطبقة عازلة    ليل    ويراعى تغطية تلك األعمال الربونزية الصغرية اليت مت تنظيفها بأي من احملا           

 وميكن  اء تطفو فوق سطحه طبقه من الزيت      عاً يف محام آخر من امل     ي سر هوذلك بغمر . ها من الصدأ    حتمي
   بالتربنتني املعدين وذلك يف حالة جتهيزه للمعاجلـات الكيميائيـة اللونيـة             ها طبقت الزيت مبسح   إزالة

  . األخرى
  
  

  عيوب املسبوكات وطرق عالجها أسباب  •
 العيوب الظاهرة على املسبوكة املعدنية سواًء الداخلية أو اخلارجية هلا أسباا سواًء كانـت تلـك                   

   وقد تـشترك تلـك األسـباب يف التقنيـتني           ،األعمال املسبوكة بتقنية الشمع املفقود أو تقنية الرمل         
تص بوجودها يف تقنية     أو قد خت   ، إخل   ---و الغازات أو الشدوخ أو الشروخ        أو املسامية أ    ، كالفقاقيع
 املادة املكونة للقالب احلراري   عيوب يف الصب أو الصهر أو        عن   اً السبب فيها ناجت   وغالباً يكون  ، الرمل

   .اأو غريه
  

  :    وميكن التعرف على أكثر تلك العيوب حدوثاً وأسباهبا وطريقة جتنب حدوثها كما يلي 
 املعدنني أو األكثر    احتادنتيجة عدم   ) م  1999( ) وآخرون  (  راشد   اهويرجع:  االحتباس البارد    -1

 اًشـدوخ  يتركان بعد تقابلهما     فإماا مل ينصهرا سوياً متاماً ، لذلك        مالواحدة معاً ، أو أ    يف السبيكة   
  . على السطح ، عالوة على طبقات رقيقة من األكسيد 

  : ما يلي يف على البارد االحتباس    وميكن إجياز أسباب عيب 
  .ب املتقطع  الص-أ
  . عدم كفاية سيولة املعدن -ب
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   )74( شكل 
لقالب إلتصاق مادة ايوضح 

احلراري أو الرمل بسطح 
املسبوكة نتيجة الشروخ 

  واإلحتراق
م  1999، ) وآخرون ( راشد ( 

  )437صـ

   . للسبيكة ني عدم جتانس املعدنني املكون-ج
  : وميكن تاليف حدوث تلك األسباب عن طريق     
  . التأكد من وضع املصبات يف وضع صحيح ، والتأكد من حجمها وعددها وتوزيعها -أ
  . زيادة درجة حرارة الصب ، واستخدام قالب أكثر سخونة -ب
  . التأكد من تركيب السبيكة بطريقة صحيحة ومناسبة -ج
  
ط املعدن املنصهر مع مـادة    خلل بأنه نتيجة ) م  1999) ( وآخرون  (  فسر ذلك راشد     : األحتراق   -2

سطح املـسبوكة    اخلليط بشدة ب   التصاقوالذي يؤدي إىل     ) 74(  كما يظهر يف شكل      احلراريالقالب  
   .ة التنظيف املعتادق فتصعب إزالته بطر

 املعـدن مبـادة     التـصاق  أو   االحتراقولتاليف حدوث ذلك        
  : القالب احلراري جيب 

بالنسبة لتقنية سباكة   (  التأكد من دك القوالب بالرمل دكاً جيداً         -أ
  ) . الرمل 
متاسـكاً  ) الدالليك  (  التأكد من متاسك مادة القالب احلراري        -ب

  ) . قود بالنسبة لتقنية سباكة الشمع املف( جيداً 
مـادة القالـب    ) تركيبة  أو مكونـات      (  التأكد من خواص     -ج

  .احلراري 
  . خفض درجة حرارة الصب ، وجتنب التسخني الزائد -د

  . لتأكد من طريقة الصب اجليدةاهـ 
  
   ميكن التعرف على الثقوب أو الفقاقيع كما وصـفها اخلطيـب وأيـوب              ) :الفقاقيع  (  الثقوب   -3
 للرطوبة أو الغـازات أو      احتباسحتتوي على   ،  رة عن فجوات غري منتظمة الشكل       بأا عبا ) ت  . د  ( 

  . جزيئات من الرمل أو مادة القالب احلراري 
  :     ولتاليف حدوث الثقوب يف األعمال املسبوكة جيب 

ونفاذيتها للغازات ومـن حيـث شـكلها         درجة رطوبتها    حيث باختيار رمال مناسبة من      االهتمام -أ
  .وحجمها 

  . التأكد من التوزيع اجليد لقنوات الصب واهلواء -ب
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  . إزالة الغاز من املعدن وذلك باستخدام معاجل المتصاص الغاز مع الصهر -ج
  .  التأكد من جفاف البوتقة من الرطوبة قبل صهر املعدن فيها -د
  ) خـرون   وآ( فقاقيع أو فجوات يرجعها راشد      تصل  املقد حيدث عن الصب غري      :  الصب املتقطع    -4
إىل عدم إحتاد معدين السبيكة ، أو لعدم صهر املعدن بدرجة كافية تسمح بصب املعـدن                ) م  1999( 

من املعدن ملأل فجوة القالب ، أو       ) كافية  ( متصالً حلني ملء فجوة القالب ، أو لعدم صهر كمية وافرة            
   . لعدم االتصال يف عملية الصب 

   .السابقةالوقوع يف األخطاء     ولتاليف حدوث الفقاقيع جيب جتنب 
  
 املسبوكة إضافةً إىل     يف ممتلئةن املعدن فجوات غري     اير عن اخلطأ يف س    قد ينشأ : ان املعدن   ير خطأ س  -5

منتظمة ذات   تظهر ثقوب صغرية ملساء غري       حيثاحلواف الرقيقة أو الربوزات أو األركان        عدم إمتالء 
  .ار املسبوكة حواف مستديرة على جد

  :  التالية األسبابسبب حدوثها إىل ) م 1999) ( وآخرون ( ع راشد      وأرج
  . اخنفاض درجة حرارة املعدن عند الصب -أ
  . درجة حرارة القالب منخفضة -ب
  . عدم وجود مصبات كافية -ج
  . كامالً بس مينع من ملء فجوة القالب ملئاً وجود غازات أو هواء حمت-د

  : ى ما يلي     ولتاليف األسباب السابقة يراع
  . تسخني املعدن بدرجة كافية قبل الصب -أ
  . رفع درجة حرارة القالب احلراري -ب
  . زيادة عدد وحجم املصبات -ج
  
فبالتايل لضغط املعدن نتيجة ) حتريك الرمل ( قد ينتج عن رفع نصف القالب أو حتريكه   :  الزعانف   -6

لك العيب  سبب حدوث ذ  ) م  1999) ( وآخرون  ( تتكون الزعانف على املسبوكة وقد ذكر راشد        
   : ِلـالذي قد يكون نتيجة 

  . الدك اخلفيف جداً ، أو غري املنتظم للقالب -أ
  . عدم وجود طبقة كافية من الرمل حتت صندوق القالب -ب
  . عدم إحكام الريزق جيداً -ج



 187

  :     وللتأكد من عدم وجود الزعانف يف املسبوكات يراعى ما يلي 
  . القالب دكاً جيداً ومنتظماً  دك الرمل يف-أ
  . التأكد من وجود طبقة كافية من الرمل حتت صندوق القالب -ب
  . التأكد من إحكام غلق الريزق جيداً ، وتطابق نصفي القالب بوضع عالمات أو مفاتيح للغلق -ج
  . التأكد من سالمة الريزق قبل استخدامها -د
  
 ينشأ يف بعض األحيان عيوب       قد :صبات أو زوائد الصب     ناجتة عن إزالة امل   السطحية  العيوب  ال -7

 واليت ينتج عنـها تكـسري أو    ،ناجتة عن تسرع أو عدم التركيز عند إزالة املصبات أو القنوات    سطحية  
تغيري بعض التفاصيل على سطح العمل الربونزي كمـا يف          

    ) .75( شكل 
سبب ذلك العيب   ) م1999) ( وآخرون  ( وأرجع راشد   

 يف إزالة املصبات أو زوائـد الـصب يف          اإلمهال"  نتيجة

 وينشأ  ،املسبك أو يف وحدة ذيب وتشطيب املسبوكات        
وائـد  زهذا العيب عادةً يف املسبك عند إزالة املـصبات و         

لذلك يراعـى العنايـة       ،  )484صـ" ( الصب الصغرية   
الفائقة عند إزالة املصبات والقنوات أو زوائد الصب وذلك         

  . ئل وطرق مناسبة باستخدام وسا
  
  

  معاجلة وإصالح عيوب السباكة •
   :فتشمل جمموعة العيوب الناجتة عن عملية السباكة إلصالح    تتنوع تلك املعاجلات 

  . سد الثقوب اليت تركتها مسامري القلب -1
  .  األجزاء الناقصة استكمال -2
  
  :  سد الثقوب اليت تركتها مسامري القلب -1

جوات أو ثقوب يف العمل ناجتة عن مسامري القلب ، أو ناجتة عن عيوب يف الصب                    إذا كانت هناك ف   
بتوسـيع الثقـوب أوالً   ) م 1998( يمكن معاجلتها كما عرضها قـدال  فكفقاعات اهلواء أو الغاز ،   

   )75( شكل 
عيوب ناجتة عن التسرع يف إزالة يوضح 

  املصبات والقنوات
م  1999،  )وآخرون ( راشد ( 

  )428صـ
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 (املثقاب الكهربائي   بواسطة  
، وبعد ذلك تسنن    )  الدرل

( دوات قلوظـة    الفجوة بأ 
 ليـتم   )كمسامري القلوظة   

ظة جزء مـن قنـوات      قلو
 شـريط    استخدام الصب أو 

ـ     س نـوع   مسبوك مـن نف
  للعمـل   الربونزيـة  السبيكة

حبيث يكون حبجم األداة اليت     
 الثقـب    عمل استخدمت يف 

 وبعد أن يتم قلوظة     ،تقريباً  
 مث يطرق باملطرقـة     ،الصاروخ  الزائد منها باستخدام املنشار أو      ذلك اجلزء املضاف من الشريط يقطع       

   ) .  76( التمدد ويوضح تلك الطريقة شكل  من خاصية املعدنألنه للسطح ، اًويليعطي تسا
  
  
  :  إصالح واستكمال األجزاء الناقصة -2

بـسبب عيـوب أو     ) القلوظة  (  استخدام الطريقة السابقة     بخرى إذا صع  أ    ميكن االستعانة بطريقة    
ما أن تتم باسـتخدام     إواليت  ) م  1998(  وميكن وصف تلك الطريقة كما عرضها قدال         ،فجوة كبرية   

 يف هذه احلالـة     ، ∗أنابيب اللحام وذلك بصهر قنوات الصب يف اجلزء الناقص من الشكل مللئها باملعدن            
 الن القلب يقوم حبجز املعدن يف حـدود          ، يراعى أن يتم إجراء ذلك قبل التخلص من القلب الداخلي         

أما إذا كانت تلـك      .تسويته مع باقي أجزاء الشكل       مث نقوم بتهذيب السطح باملبارد والطرق ل       ،العمل  
ما  إ  ذلك اجلزء بالشمع    تشكيل الفجوة كبرية وا تفاصيل كثرية قد اختفت نتيجةً للعيب فيمكن إعادة          

 باشر إذا كان العمل ليس له قالـب      بالشمع امل ) تشكيلها  ( باستخدام القالب األساسي أو بطريقة بنائها       
 مـع   ألكسي إستلني ، أو حلام األرجوان      ، مث يتم حلامها باستخدام أنابيب ا       وتتم سباكته بنفس السبيكة   

  .  مراعاة ما قد حيدث من نسبة انكماش بسيطة 
  

                                                 
 .جيب استخدام نفس قنوات الصب املبتورة من نفس العمل ، وذلك لضمان مطابقة لون املعدن  ∗

   )76( شكل 
 ن نفس الربونزطريقة سد الثقوب والفتحات وذلك مبلئها باعواد ميوضح 

  املستخدم يف السباكة
  )282م ، صـ1998قدال ،(
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    لألعمال الربونزية املسبوكةةاملعاجلات اللونية وامللمسي •
عمـال   األ خراج يتم بعدها إ    حيث ة    تعترب املعاجلات اللونية وامللمسية مرحلة تشطيب وذيب أخري       

 تـأثريات    بإكساا صبغة فنية جديدة باستخدام تقنيات متعددة هلـا         نية املسبوكة يف صورا النهائية    الف
 الية جديدة هلا قيمة فنيـة مميـزة       ملمسية أو لونية على سطوح تلك األعمال الفنية لتظهرها بصورة مج          

ات اللونية وامللمسية كانت    ناول تلك املعاجل  تن تعدد رؤية الفنان ل    إ) م  1990( نصور  مزينب  وتضيف  
وأغرى بالكم اهلائل من اخلامـات      ،   أنواعها وألواا نظر الفنان      باختالف إذ لفتت املعادن      ، منذ القدم 

من حيث اخـتالف    ) كالزجاج أو املينا    ( ، أو املصنعة    )  أو العاج    ،كاحلجار الكرمية   ( امللونة الطبيعية   
 كالتكفيـت أو التطعـيم أو       ملختلفة من خالل معاجلات عديدة    لوا وملمسها وإمكانيتها التشكيلية ا    

  .  واليت مازالت تستخدم إىل اليوم بإضافات تنفيذية بسيطة التزجيج
 معاجلاـا   بـاختالف نه على الرغم من استخدامها قدمياً إال أـا          إب) " م  1998(     ويؤكد محادة   

عية يف التشكيل وحتقيق مالمس سطحية كبرية       قد أكسبها نو  واختالف أساليب تناوهلا حديثاً     السطحية  
ولتحقيق املالمس املختلفة أو التـشطيبات       ) . 277صـ" ( على املعدن سواًء بالتشطيب أو التلوين       

اللونية املتعددة ميكن استخدام الطرق الكيميائية كاحلفر على السطح باألمحاض ، أو الترسيب الكهربائي              
أو باسـتخدام الطريقـة غـري        ،املختلفة  ) احملاليل  ( ام األكسيد   على سطح املعدن ، التلوين باستخد     

  .ملينا ا على السطح باألزاميل ، أو التكفيت بالرقائق املعدنية ، أو التلوين باستخدام قكيميائية كالطرال
  

معاجلات فنية ميكن تطبيقهـا علـى       من  ها  تشتملالبحث كل تقنية من تلك التقنيات مبا         سيعرض    و
  . أو جمسمة ةمال الربونزية سواًء كانت تلك األعمال مسطحأسطح األع

  
  :لوين على أسطح األعمال الربونزية كيميائية املستخدمة يف احلفر والتال املعاجلات غري :أوالً 

لحصول على مالمـس أو         ويقصد ا استخدام طرق ووسائل غري كيميائية يستخدم الفنان تقنياا ل          
 متنوعـة أو إعطاء مساحات غائرة بالطرق عليها لتقبل معاجلات لونيـة           ،  احد  للعمل الو ألوان خمتلفة   

فقـد يـتم ذلـك       عالت كيميائية لتثبتها على السطح    دون إحداث أي تفا   باستخدام خامات ملونة ،     
   : مايلي تلك املعاجلاتوأهم تكنولوجيةبتقنيات متطورة وأساليب فنية 

  . التكفيت بالرقائق املعدنية -1
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  .على السطح باألزاميل  الطرق -2
  .  التلوين باملينا -3
  : التكفيت بالرقائق املعدنية -1
وذلك بعد حفـر     يقة يف تزين العمل   تستخدم هذه الطر      

سـتخدام  ابالسطح إما باستخدام األمحاض أو احلفر بالطرق        
وذلك ،  ْ    45 بارزة بزاوية    اًن حدود يث تكو حبخاصة  أزاميل  

 ) . م  1968( جـاد   نادية  و) م  1965(  زهران   عرضهما  
 من الـذهب     أو رقائق   بأسالك وميكن ترصيع تلك احملفورات   

، مث تثبت بـالطرق      ) 77( كما يف شكل      أو غريه  أو الفضة 
وذا ميكن احلصول على تكفيت بالرقـائق يف        ،  عليها خبفة   

 متاماً على سطح العمل  وقـد        انطباقهاغاية الدقة من حيث     
  . اإلسالميةكثرة يف الفنون استخدمت هذه الطريقة ب

  
  
   :باألزاميل  الطرق على السطح -2

 مالمس مميـزه مقـصوده     مالمس خمتلفة لتعطي     باألزاميل عملية الطرق على سطح العمل       تضيف     
تقنة أو غري   املللعمل الفين ، أو قد يستخدمها الفنان ليخفي ما عاب العمل الربونزي نتيجة السباكة غري                

 حيث أا قد ينتج عنها أحياناً سطح غري أملس          ، املسبوكة بتقنية سباكة الرمل      لألعمال خاصة   ،يدة  اجل
  . أو دقيق التفاصيل ، وذلك يتطلب مهارة للتغلب على تلك العيوب بوسائل فنية معينة 

منذ عدة قـرون يف      ) باألزاميلاملطاردة  ( استخدام الفنان هذه الطريقة     ) م  1998( ويؤكد قدال       
ن هذه العملية تتطلب مهارة يف التعامل ، مع األسطح          إ وأضاف   ، والعامل القدمي وحىت يومنا هذا       الشرق

  بـراز مهـارام وإبـداعام      النه يفضل استخدامها الكثري من الفنـانني        إكما  ،  املعدنية والتشكيلية   
 باستخدام أدوات خاصة     يدوياً مما ألياً أ  إ باألزاميلوميكن أن تتم عملية الطرق على السطح         .التشكيلية  
  ) . احملرك (  ، أو أصابع املوتر Nait Setsها ، أو بصنعها من الصلب كمسامري ؤميكن شرا

 على سطح العمل باستخدام األداة واملطرقة ، حيث توضع منطقة بـروز              يدوياً وتتم عملية الطرق      
من األداة  باملطرقة على الوجه اآلخر      ويطرق   ،األداة موجهة لسطح العمل أو املنطقة املراد الطرق عليها          

أما الطريقة   . اهؤفتترك أثر الطرقات على سطح العمل وتكرر نفس العملية حسب العملية املطلوب أدا            

   )77( شكل 
صندوق من النحاس املسكوب يوضح 

  مطعم بذهب والفضة
  )122م ، صـ1998راشل وارد ، ( 
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تتم باستخدام مطرقة هوائية خاصة تركب فيها تلك األدوات ، وميكن           واآللية للطرق على سطح العمل      
.  املطرقة اهلوائية مع األعمـال الكـبرية احلجـم           مستخد وغالباً ما ت   ،التحكم يف سرعة حركة األداة      

ـ       ،  لمطرقة اهلوائية الفضل الكبري يف تطور هذه التقنية حديثاً          ول ون اللوميكن تغطية السطح بعد ذلـك ب
 ميكن استخدامه إلعطاء السطح     حملوالً) م  1968( جاد  نادية  و) م  1965( وعرض زهران   . األسود  

  ، وملـح النـشادر ، وملـح        ) امللح العادي   ( لول من كلوريد الصوديوم     لوناً أسوداً ويتكون هذا احمل    
حىت تظهر املناطق البارزة بـاللون       حيث ميكن تدليكه على سطح العمل        ،البارود ، وكربيتات النحاس     

وتعترب هـذه  . ، أما املناطق الغائرة من العمل فتأخذ اللون األسود         ) أي لون املعدن األصلي     ( الربونزي  
  .حدى الطرق املستخدمة ملعاجلات سطح األعمال الربونزية إقة الطري

  
  
   : التلوين باملينا -3

 اليت عرفت منـذ     اجلات ألسطح املشغوالت املعدنية   تعد املينا أحد األساليب اللونية املستخدمة كمع          
ت  حني متكن قدماء املصريني من اكتشافها إلول مرة كمادة زجاجية مكونـة مـن الـسيليكا                القدم

 كان أكتشافهم االعظم كأحد املظـاهر       فيه فبصهرها على سطح املعدن لدرجة كا      ،واألكاسيد املعدنية   
بأن قدماء املصريني استخدموا املينا علـى األواين        ) م  1965( ويؤكد ذلك زهران    . املدهشة يف فنهم    

  نـصور   زينـب م   في وتض ،على احللي الذهبية والفضية     الفخارية واخلزفية ، أما اإلغريق فاستخدموها       
ن احلضارة اليونانية والرومانية استخدمت املينا على األعمال الفنية املصاغة من الـذهب             إ) م  1990( 

   .  والربونز 
 عـصر     املختلفة ، أمـا     أعمال الفنانني   املينا بشكل كبري يف احلضارات اإلسالمية على       ت    وقد طبق 

ن من إمكانيـات مهمـة      و املينا ، وذلك ملا وجده الفنان      دهار حقيقية لفن  زالنهضة يف أوربا فيعد فترة إ     
حدى املعاجلات اللونية املطبقة علـى سـطح        ا وجعلت استخدامها ك   ،وصفات عديدة متيزت ا املينا      

وهي عبارة عن مادة زجاجية عدمية " التزجيج باملينا " فقد عرفت هذه املعاجلة باسم . األعمال الربونزية 
 إخل ، إال أنه ميكن تلوينها بإضافة أكاسـيد          ---ة أو نصف شفافة ، أو معتمة        اللون ، فقد تكون شفاف    

 طرق ذكرها السيد    ة وميكن تطبيقها على سطح املعدن بعد      ،املعادن هلا ، لتعطيها تأثرياً لونياً عند الصهر         
خـل  ما جافة بعد خنلها جيداً لتنقيتها من الشوائب ، أو مبللة ، أو توضـع دا               إ فتستخدم) م  2001( 

كـن  كما تتوفر املينا على هيئة قطع أو أسالك مي        . مت حفرها باألمحاض أو بالطرق      اليت  فجوات املعدن   
  . ستخدامها حبالتها أو مع مسحوق املينا ا

   : أنواع املينا    
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  .  مينا احلديد والصلب -
  .  مينا الزهر اجلاف -
  . مينا الزهر -
  . مينا األلومنيوم -
  . رة عالية  مينا ذات درجات حرا-
  .  مينا الصياغة -
  
  

  :  املعاجلات الكيميائية املستخدمة يف احلفر والتلوين على أسطح األعمال الربونزية :ثانياً 
 طرق ووسائل كيميائية يتم بواسطتها إكساب املعادن معاجلات خمتلفة           جمموعة     ويقصد ا استخدام  

و سطح األعمال الفنية بالترسـيب الكهربـائي ، أ        كاحلفر على سطح املعدن باالمحاض ، أو التلوين أل        
  . الوسائط الكيميائية املختلفة وتقنيات متعددة يتم ذكرها فيما بعد  باستخدام) األكسدة ( بالتبتني 

   :  مايلي املعاجلات الكيميائية اليت سيتم التطرق هلا أهممنو    
  . احلفر على السطح باألمحاض -1
  . الكهربائي )أو الطالء (  الترسيب -2
   .األكسدة) الكيميائي التبتني ( تلوين  ال-3
  
    :Etching  احلفر على السطح باألمحاض-1

هناك طريقة تستخدم ملعاجلة سطح األعمال الربونزية ويف نفس الوقت تضفي على تلك األعمـال                   
باحلفر على السطح بواسـطة   وذلك ، ألسلوب الفنان   اً مميز اً فني اًمنها طابع ، لتجعل   ملسات فنية ومجالية    

 التباين يف العمل الربونزي بالبارز والغـائر أو         إلبراز وميكن أن يستخدم الفنان هذه العملية         .األمحاض
خرى سواًء  أ أو أن يستخدمها كخطوة أوىل ميكن ا جتهيز السطح الستقبال معاجلات              ، الالمع واملطفي 

   . كانت تلك املعاجلات كيميائية أو غري كيميائية
وسط كيميائي فيعتـرب        وعملية احلفر على املعدن عملية كيميائية أي يتفاعل فيها سطح املعدن مع             

لى سطح األعمـال     لعمل تأثريات فنية متنوعة ع     اً مميز اًتفاعل احلامض مع سطح العمل الربونزي أسلوب      
نظراً التعامل مع تلك األمحاض      إال أن هذه العملية حتتاج إىل احلذر الشديد يف أثناء            املسطحة واسمة ،  

  .  الدقة واحلرص عند استخدامها مراعاةمن  لذلك البد ، خلطورا
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ها بارزة مبـادة    ؤ ، مث تغطية األجزاء املطلوب بقا      ∗    ويتم احلفر أوالً بنقل التصميم على سطح املعدن       
  فيهـا  تفاعـل  اليت ي  ا األجزاء املكشوفة فهي   أم  ) .Coating ( هعازلة كالشمع أو خملوط يطلق علي     

    ) .78( كلها وحفرها كما يف شكل  آاحلامض مع سطحها ليتم ت
  
  
  
  

      

      
 4 مـن    هاملكون " Coating" تركيبة تلك املادة العازلة الكوتنج      ) م  1986(  جاد    نادية وتذكر    

 . ) 226صـ" (  جزء مشع أبيض Burg Undy ، 1 جزئني قطران برجلندي 2أجزا ء أسفلت ، 
  جمموعة تركيبـات خمتلفـة يف نـسبها لتكـوين خملـوط الكـوتنج              ) م  2001( كما ذكر السيد    

 "Coating "  العازل كالتايل:   
  .مادة عازلة ) قار ( أسفلت  % 60:التركيبة األوىل 

  .مشع عسل ـ مادة لينة ومعاونة على اجلفاف  % 20                  
  .مادة رابطة ) تكة مس( قلفونية % 10                  
  .زيت ترابنتينا ـ مادة مذيبة  % 10                  

  
  .أسفلت  % 20:التركيبة الثانية 

  .مشع عسل  % 60                  
   .مستكة%  20                  

  

                                                 
 جيب تنظيف سطح املعدن متاماً من أي شوائب أو مواد دهنية ، الن وجودها يقلل من التصاق الطبقة العازلة على ∗

  .سطح املعدن 

تفاعل سطح المعدن المكشوف مع الوسط 
ا ال

  )78(شكل
  طريقة احلفر على السطح املعدين باحلامضيوضح 

  )286ت ، صـ.املهدي ، دعنايات(
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  .أسفلت  % 20 :لثةالتركيبة الثا
  .مشع عسل  % 50                  
  .ستكة م%  30                  

  
  .أسفلت  % 10 :رابعةالتركيبة ال

  .مشع عسل  % 50                  
  .مستكة  % 40                  

ويذاب يف كمية زيت    (   دقيق الفتحات  نخلتلك التركيبة بطحن القلفونية جيداً مث خنلها مب       ويتم جتهيزه   
قوام العسل  يف  ر هادئة إىل أن يصبح      صهر األسفلت على نا   ي ، مث    ∗)التربنتني باستخدام غالية مزدوجة     

هر كمية الشمع يف إناء آخر مث يضاف وهو مصهور إىل األسفلت السائل ويتم مزجهما               مث يص األسود ،   
ويقلب إىل أن يتم التأكد من متام       ) املستكة  ( معاً بالتقليب املستمر ، مث يسكب عليهما حملول القلفونية          

وخيفف بأستخدام البرتين أو التنر البـارد       يط بعد ذلك ليجمد     مزجها مع األسفلت والشمع ويترك اخلل     
   .ستخدامب لالللقوام املطلو

  
 ، وذلك بتغطية سطح العمل بالكامل من مجيع         للتطبيقخرى  أطريقة  ) م  1996(     وأضاف جودي   

 20و جرام زفت ، 20نسبة "  من املقادير اآلتية املكونةحيث ذكر تركيبتة ، اجلهات مبخلوط الكوتنج   
   ) .59صـ" (  جرام قار نقي نظيف 150 جرام مشع عسل نقي ، و30جرام دامر ، و

إىل أن تنصهر مجيع    على نار هادئة     أو معدين      ويتم حتضريها خبلط مجيع املكونات معاً يف إناء فخاري        
ها بضع  بعدها ترفع من النار ويضاف إلي     .  ومتتزج مع بعضها البعض مكونة خليط سائل القوام          امكونا

   مث يغطـى العمـل بالعـازل      قطرات من التربنتني حىت تصبح سائالً جيداً يسهل استعماله على السطح            
 باستخدام ويتم   . اً أو مسطح  اًيطلى سطح العمل من مجيع اجلهات سواًء كان العمل جمسم         ) الكوتنج  ( 

 واحـد علـى     هيكها باجتا حبيث جيب أن يتم حتر    . فرشاة مناسبة حلجم العمل والتفاصيل املراد تغطيتها        
 وذلك لـضمان    ،) أي طوالً وعرضاً    ( املعاكس  االجتاه   ، مث تكرر العملية يف       هسطح العمل املراد حفر   

   وبعد االنتهاء من عملية الطالء يترك العمل ليجف يف اهلواء الطلق            .تغطية السطح باملادة العازلة كامالً      
تحديد أشكال الزخرفة أو التصميم املطلوب على سطح         مث نبدأ ب   ،، أو حتت حرارة الشمس      ) العادي  ( 

 الن  ، فنية   وجرأةوحتتاج هذه العملية إىل دقة وقوة حتكم        .  شرةً باستخدام آلة حادة أو دبوس     العمل مبا 

                                                 
  .ة املستخدمة إلنتاج تلك املادة العازلة يضاف زيت التربنتينا على حسب التركيب ∗
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   )79( شكل 
جتهيز احمللول احلمضي بأضافة كمية يوضح 

احلامض إىل املاء يف احلوض املستخدم 
  للحفر

  )284ت ، صـ. د  املهدي ،  عنايات(

ـ     تتميز بسهولة النقش والكشط     )  الكوتنج( املادة العازلة     ، أو هعليها وإزالة أي جزء غري مرغـوب في
هذه متام وبعد .  و متوجات يف غاية الدقةامالمس كن هذه الطريقة من إعطاء  ومت. تنظيف أجزاء آخرى    

  .احلامضي  لغمره يف احمللول  جاهزاًليصبحالعملية يترك العمل إىل أن جيف طالء املادة العازلة متاماً 
 يف احلـوض املـستخدم     ) 79(  كما يف شكل     ∗ كمية احلامض إىل املاء    بإضافة    ويتم جتهيز احمللول    

 أجزاء من املـاء     3 جزء من احلامض إىل      1املخفف بنسبة    Nitricفيستخدم محض النيتريك    . للحفر  
إمكانية  ) م  1996( كما ذكر جودي    . للحفر على الربونز    

استخدام محض الكربيتيك املخفف للحفر على الربونز بنسبة        
ناديـة   كما أضافت    , أجزاء ماء    4 جزء من احلامض إىل      1

 كلوريد احلديديك   حملوله ميكن استخدام    نأ) 1968( جاد  
  وتتوقف ،   أجزاء من املاء4 إىل لول جزء من احمل1بنسبة 

  امض على الزمن املطلـوب للحفـر ونـوع         احلركيزتنسبة  
بـأن مـدة احلفـر      ) م  1996( ويؤكد جودي     .السبيكة
أي بقـاء   ( دقيقـة    ) 50 – 30(  تتراوح مابني    االعتيادية

والبد أن يراعى مقـدار كميـة       ) امض  العمل يف احمللول احل   
 ض ، بأن تكون مناسبة حلجم العمـل        احمللول املوجود يف احلو   

كما يراعى وضع العمـل     . باحلامض لنضمن حفر مجيع األجزاء بنفس املستوى         كامالً تهوكافية لتغطي 
بوجـود   يف محام احلامض ، ف     هكما جيب مالحظة العمل بني حني وآخر أثناء وجود        ،  برقة يف احلوض    

سـبب  ) م  1981( القيسي  وترجع باهرة    .فقاعات الغاز جيب أن حيرك احمللول باستخدام ريشة طائر          
 مي عد اًلزرقاء ، وكذلك غاز   اتفاعل حامض النيتريك مع سطح املعدن مكوناً نترات النحاسيك          إىل  ذلك  
ـ       النيتروجني الذي يتفاعل مع أو     دأوكسي ل وهو أو   ، اللون   اين أوكـسيد   كسجني اهلـواء مكونـاً ث

   . النيتروجني
   املطلـوب احلـصول     ميكن فحص مستوى احلفر باستخدام سن شوكة للتأكد من مستوى احلفر              و
أو باستعمال قفازات مطاطية واقيـة مـن   ميكن رفع العمل باستخدام مالقيط خاصة        ، وبعد ذلك     عليه

بواسطة  ) الكوتنج( ن املادة العازلة     مث يغسل العمل باملاء اجلاري ، وينظف م        ،تأثري احلامض على اجللد     
 مث يتم   سل مباء نظيف وجيفف بتراب احلنطة أو نشارة اخلشب األبيض          مث يغ  التنر أو التربنتني أو البرتين ،     

                                                 
ألنه إذا أضفنا املاء إىل احلامض قد يتنـاثر احلـامض خـارج احلـوض             . جيب إضافة احلامض دائماً إىل املاء ببطء         ∗

   .اًاملستخدم يف احلفر ، أو قد يتناثر على اجلسد مسبباً حروق
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لـذا   ,من عمق ويف بعض احلاالت حيتوى التصميم على خطوط أو مساحات هلا أكثر    ،صقله وتلميعه   
حىت ال تتأثر عنـد    ) الكوتنج  ( ها بنفس املستوى باملادة العازلة      املطلوب بقاء حفر   تغطية األجزاء    يراعى

وضع العمل ثانيةً يف احلامض ، أما األجزاء املطلوب حفرها مبستويات آخرى فتترك مكشوفة لتتفاعـل                
  املستويات املـراد احلـصول     مع احلامض عند وضعها فيه وميكن أن تكرر عمليات احلفر على حسب             

  .عليها 
  
  
  : الكهربائي ) الطالء (  الترسيب -2

 أن قدماء املصريني استخدمو تلك التقنيـة      ) م  2000( حسن  مىن  عرف الطالء منذ القدم وتؤكد          
لذا يعد فن الطالء بالقصدير مـن     ، القصدير خملوطاً مع ملح النشادر    لطالء أعماهلم النحاسية بطبقة من      

موها يف تكسية أعماهلم الفنية املـصنوعة مـن         ومن مث استخد    ، أقدم العمليات اليت مارسها املصريون    
  ويذكر قدال  .  مزجياً من األلوان املبتكرة      قيقة من الذهب أو الفضة إلكساا     النحاس أو اخلشب بطبقة ر    

والترسيب الكهربائي كما   . أن أصل الطالء الكهربائي يرجع إىل بداية القرن التاسع عشر           ) م  1998( 
 عملية تغطية اجلسم املعدين أو غري املعدين بطبقـة مـن املعـدن              هو) " م  2000( حسن   مىن   عرفته

ـ  "( لز املطلوب التغطية به   باستخدام التيار الكهربائي وحماليل أو مصهورات أمالح أو قواعد الف           7صـ
عملية كيميائية يتم خالهلا حتليل املعدن حتليالً كهربيـاً         " بأنه  ) م  1990( منصور  ضيف زينب   وت. )

   ) . 26صـ" ( لى سطح معدن آخر وترسيب ذراته ع
تستخدم لتغطية أسطح الترسيب الكهربائي بأنه عبارة عن عملية كيميائية      إىل تعريف    الباحثة   ختلص    و

األعمال الفنية بطبقة رقيقة من معادن خمتلفة كالذهب أو الفضة أو البالتني أو الكروم أو النيكـل ، أو                   
 مجالية بإكساا ألواناً طبيعية من نفس لون املعدن املرسـب            إخل ، وذلك إلعطائها ملسة     ---القصدير  

  . ثر العوامل اجلوية أعليها ، إضافةً لقيمتها النفعية املتمثلة يف محاية العمل من 
  

 األعمال املعقدة ، مع إمكانية الـتحكم        ة    والترسيب الكهربائي عملية يسهل استخدامها حىت يف حال       
أي أن مسك الطبقة املرسبة     ( بة ، حبيث تكون الطبقة املترسبة أكثر إنتظاماً         يف مسك وصالبة الطبقة املرس    

  .  ا تعد اقتصادية من ناحية الطالء والتكلفة املادية أكما , ) حد على مجيع أجزاء العمل او
بتعليق العمل الربونزي املراد    ) م  2000( حسن  عرضتها مىن   الترسيب الكهربائي كما    عملية  م  تت    و
 يف  هويعلق املعدن املراد ترسـيب     ،   Cathode  يف طرف القطب السالب املسمى الكاثود      هسيب علي التر

) األنود  ( واملوجب  ) الكاثود  ( ن السالب   ا مث يوضع القطب    ، Anodeالقطب املوجب املسمى األنود     
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تـصبح  فبمجرد توصيل الدائرة الكهربائيـة      . أمالح املعدن   وض به حملول الترسيب ، املكون من        يف ح 
املسمى أيوناـا   ( لشحنة املوجبة   األيونات ذات ا  حيث تتجه   احملاليل على هيئة أيونات خمتلفة الشحنة ،        

   األيونـات ذات الـشحنة الـسالبة       ه ، بينما تتج   اإىل القطب السالب الكاثود فتفقد شحنته     ) كاتيون  
  يف شـكل   ا كمـا يظهـر      األنود حيث تفقد شحنته   إىل القطب املوجب    ) املسمى أيوناا أنتيونات    ( 
  .ة الترسيب على سطح العمل الفين وبذلك تتم عملي  )80( 

  
  :أحواض الطالء اليت ميكن استخدامها إلضفاء معاجلات لونية خمتلفة على أسطح األعمال املسبوكة 

ينب ز واليت أشارت إليها  وع الطالء املراد استخدامه     بن منها   ك جمموعة مكونات خمتلفة خيتص كلُّ     هنا    
  : كالتايل ) م 1988( وشوشان ) م 1990( منصور 

   :الطالء بالذهب / أوالً 
  : ميكن تنفيذها من خالل أربعة خماليط متنوعة يتم ذكر تركيبتها كما يلي     
الـذهب  ( باستخدام حـوض الـسيانيد      ) م  1988(  واليت عرضها شوشان     : التركيبة األوىل    -1

   . 24ة رقيقة من الذهب مشاة للذهب عيار وينتج هذا النوع طبق) السيانيدي 

  درجة احلرارة  النسبة مكونات حملول حوض الطالء
  لتر ماء/  جم 3’6  ذهب البوتاسيوم أو الصوديوم
  لتر ماء/  جم 7’2 -3’6  سيانيد بوتلسيوم أو صوديوم
  لتر ماء/  جم 10’8 - 3’6  ثاين فوسفات الصوديوم

  ْ م50

  )80(شكل
  سري عملية الطالء بالترسيب الكهربائييوضح 
  )9م ، صـ2000حسن ،مىن(
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 مث   يف ماء بارد مث باملاء الساخن      ونزي فور االنتهاء من طالئه وذلك بغسله أوالً       جيب غسل العمل الرب       
 وعند الرغبة يف احلصول على طبقـة        ، ∗جيفف يف أوعية دافئة مملوءة بالسليكا وذلك المتصاص الرطوبة        

ـ           ة مسيكة من الطالء على سطح القطعة الربونزية ، يتم وضعها يف حوض الطالء مرة ثانية وثالثـة ورابع
 غسل العمـل الربونـزي      ةمع مراعا . ها   ، وذلك على حسب مسك الطبقة املراد احلصول علي         وهكذا
  .  فيها يف حوض الطالء توضعبعد كل مرة  وتلميعه

  
  : مكوناا كالتايل ) م 1990( منصور زينب  عرضت : التركيبة الثانية -2

مكونات حملول حوض 
  الطالء

  وة التيارق  شدة التيار  درجة احلرارة  النسبة

  لتر ماء/ جم 6  سيانيد ذهب
  لتر ماء /  جم 10  فوسفات الصوديوم 

  لتر ماء/  جم 3  سيانيد صوديوم 
  فولت2’5   أمبري0’2  ْ م60

  
   : التركيبة الثالثة -3

مكونات حملول حوض 
  الطالء

  قوة التيار  شدة التيار  درجة احلرارة  النسبة

   جم5  سيانيد ذهب
   جم 20  سيانيد بوتاسيوم

  3 سم500  ماء مقطر

  فولت2’5   أمبري0’2  منخفضة

  
ويتم فيها الطالء بطبقة رقيقة من الذهب بالغمر        ) م  1988(  نوه عنها شوشان     : التركيبة الرابعة    -4

 كما أننا حنصل من خالهلا على طبقة رقيقة          ،  حيث ينتج عنها طالء المع وبراق      ,بدون تيار كهربائي    
 ويالحظ أن غمر القطعة املعدنية لفترات طويلة داخل احمللول          , على مجيع أجزاء العمل      ذات مسك واحد  

  .ال يزيد من مسك طبقة الطالء 
  

                                                 
 .ون بقع مائية على السطح تفيد هذه العملية يف منع تكّ ∗
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  درجة احلرارة  النسبة  مكونات حملول حوض الطالء
  لتر ماء/  جم 3’6  سيانيد ذهب البوتاسيوم أو الصوديوم

  لتر ماء/ جم 21’6  سيانيد صوديوم
  لتر ماء/  جم 15’5   كربيتات الصوديومثاين

  لتر ماء/  جم 15’5  أيدروكسيد بوتاسيوم

   ْ م70 – 50

  
  

  :الطالء بالفضة / ثانياً 
  :كالتايل ) م 1988(  عرض مكوناا شوشان : التركيبة األوىل -1

  درجة احلرارة  النسبة مكونات حملول حوض الطالء
  لتر ماء/  جم 5 – 1  )ملح معدين ( فضة 

  لتر ماء/  جم 100 – 60  سيانيد صوديوم
  لتر ماء/  جم 30 – 0  كربونات صوديوم

  رسيب السميك ،  ْ م للت40
  ْ م للترسيب الرقيق20و 

  
على ذكرهـا  ) ت . د  ( املهدي  عنايات  مع  ) م  1990( منصور  زينب  تفقت  ا : التركيبة الثانية    -2

  :كالتايل 

  النسبة مكونات حملول حوض الطالء
درجة 
  احلرارة

  قوة التيار دة التيارش

  لتر ماء/  جم 20  نترات فضة
  لتر ماء/  جم 80  سيانيد بوتاسيوم أو صوديوم

  لتر ماء/  جم 20 كربونات بوتاسيوم أو صوديوم

  عادية
5’0- 1 

  أمبري
5’0  - 5’2 

  فولت

  
  :كالتايل ) ت . د ( املهدي عنايات  ذكرا : التركيبة الثالثة -3

ض مكونات حملول حو
  الطالء

  النسبة
درجة 
  احلرارة

  قوة التيار شدة التيار

 2’5 -  1’5   أمبري1  عادية  لتر ماء/  جم 30  نترات سيانور فضة
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  لتر ماء/  جم 70  سيانيد بوتاسيوم 
  لتر ماء/  جم 30  كربونات بوتاسيوم 

  فولت

  
  

  ) :  فضة –حناس ( طالء الذهب األبيض / ثالثاً 
  نه حيتفظ ملـدة طويلـة بربيقـه        أبأنه سهل التنظيف والتلميع ، كما       ) م  1988(  شوشان   هويصف    

ـ         أ وجيب مالحظة    ،وملعانه     اللـون  (  للـون الفـضة      اًن الزيادة يف نسبة الفضة جيعل لون الطالء قريب
ن ذكر   وعلى ذلك ميك   ، الذهب   صفرارإن لون الطالء يقترب إىل      إ، أما بزيادة نسبة النحاس ف     ) األبيض  
   :ت ذلك الطالء كالتايل مكونا

  درجة احلرارة  النسبة مكونات حملول حوض الطالء
  لتر ماء/  جم 15 – 5  نترات الفضة 

  لتر ماء/  جم 39  كربيتات النحاس
  لتر ماء/  جم 78  سيانيد صوديوم

  لتر ماء/  جم 31  كربونات صوديوم

  ْ م60

  
  

  : الطالء بالنحاس  / رابعاًً
  :كالتايل ) م 1990( منصور زينب مع ) م 1988( شوشان تفق على ذكرها ا    
  :  التركيبة األوىل -1

مكونات حملول حوض 
  الطالء

  النسبة
درجة 
  احلرارة

  قوة التيار شدة التيار

  لتر ماء/  جم 45  سيانيد حناس
الـــصوديوم ســـيانيد 
  أوالبوتاسيوم

  لتر ماء/  جم 60

  لتر ماء/  جم 10   الصوديومكربونات 

40 –  
  ْ م45 

5’0  - 
   أمبري1’5

5’1  -  
   فولت4 
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مـع  ) ت  . د  (  املهـدي    اتيعنا تفقت على ذكرها  ا طالء النحاس احلمضي و    : التركيبة الثانية    -2
  :كالتايل ) م 1988( شوشان 

مكونات حملول حوض 
  الطالء

  قوة التيار  شدة التيار درجة احلرارة  النسبة

  لتر ماء/  جم 240  كربيتات النحاس
  لتر ماء/  جم 60  محض الكربيتيك

   لتر   ماء مقطر

  فولت3’5 - 1   أمبري20 ْ م40 –20

  
  

  : الطالء بالنحاس األصفر / خامساً 
  :  تركيبات كالتايل  منها ثالث)م 1988 (     وعرض شوشان

  : التركيبة األوىل -1

  درجة احلرارة  النسبة مكونات حملول حوض الطالء
  لتر ماء/  جم 32  سيانيد النحاسوز 
  لتر ماء/  جم 45  سيانيد الصوديوم
  لتر ماء/  جم 13  سيانيد الزنك

  لتر ماء/  جم 15  كربونات صوديوم
  لتر ماء/  جم 15  بيكربونات صوديوم

  لتر ماء/  مم 1’25  أمونيا

  ْ م30

  
  .عطي طالء أكثر ملعاناً من التركيبة السابقة ت : التركيبة الثانية -2

  درجة احلرارة  النسبة ت حملول حوض الطالءمكونا
  لتر ماء/  جم 100 - 75  سيانيد النحاسوز 

  لتر ماء/  جم 9 - 3   الزنكأكسيد
  لتر ماء/  جم 130 - 90   صوديومسيانيد

  لتر ماء /  جم70 – 45  أيدروكسيد الصوديوم

  ْ م90 - 70
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  : نسبة النحاس كالتايل وتكون فيها نسبة الزنك أكرب من:  التركيبة الثالثة -3

  درجة احلرارة  النسبة مكونات حملول حوض الطالء
  لتر ماء/  جم 60  سيانيد الزنك  
  لتر ماء/  جم 15  سيانيد النحاسوز
  لتر ماء/  جم 50  سيانيد الصوديوم

  لتر ماء/  جم 60  أيدروكسيد صوديوم
  لتر ماء/  جم 0’5  صوديوم سلفيت

  ْ م9 – 70

  
  

  ) :حناس ونيكل (  الطالء بالفضة األملانية  /سادساًً
 .تتدرج ألواا من األبيض الفضي لألصفر أو األبيض الناصع الالمع           ) " م  1988(     ذكر شوشان   

  :  ويتكون حملول حوض هذا الطالء من التايل ، ) 85صـ" ( وذلك باختالف نسبة النيكل والنحاس 

  النسبة  مكونات حملول حوض الطالء
  لتر ماء /  جم 31  ت النيكل كربيتا

  لتر ماء/  جم 93  كربيتات النحاس 
  لتر ماء/  جم 140  سيانيد الصوديوم

  لتر ماء/  جم 47  كربونات الصوديوم 
  
  

  : الطالء بالنيكل  / سابعاًً
  :ن للطالء بالنيكل كالتايل ان خمتلفتاتركيبت) م 1988(     تناول شوشان 

  : التركيبة األوىل -1

  درجة احلرارة  النسبة  حملول حوض الطالءمكونات
  لتر ماء/  جم 200  كربيتات النيكل  
  لتر ماء/  جم 50  كلوريد النيكل
  لتر ماء/  جم 25  محض البوريك

  ْ م40
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  : التركيبة الثانية -2

  درجة احلرارة  النسبة مكونات حملول حوض الطالء
  لتر ماء/  جم 300  سلفات النيكل  

  لتر ماء/  جم 30   النيكلكلوريد
  لتر ماء/  جم 30  محض البوريك

  ْ م50

  
  

  : الطالء بالكروم / ثامناً 
  :تركيبة حملول الطالء بالكروم كالتايل )  ت .د ( املهدي عنايات     وصفت 

مكونات حملول حوض 
  الطالء

  قوة التيار  شدة التيار درجة احلرارة  النسبة

ثالث أكسيد الكـروم    
   )محض الكروميك( 

  لتر ماء/  جم 400

   جم4  محض كربيتيد مركز
 ْ م50 –40

10 - 20  
  أمبري

5’4 – 7 
  فولت

  
  
   :Batiation)  نيالبات( للمعدن  التلوين الكيميائي -3
ن هلواء والرطوبة واملاء واليت تكو    تفاعل عوامل الطبيعة اجلوية كا    أصل املعدن من خالل       تنتج الباتينة    

 واليت هي عبارة عـن مـواد كيماويـة          ،" الصدأ  " بيعية مجيلة أطلق عليها األكسدة      طألواناً  نتيجتها  
 بفعل العوامـل  Oxidss Or Sulfidesاألكسيدات أو الكربيتات رقيقة من تشكلت عنها أغلفه 

عجاب الفنان منـذ    إ غري أن هذه الباتينات الطبيعية قد نالت         ،اجلوية ، أو نتيجة دفنها يف باطن األرض         
ن منـذ   و استحسنها الفنان  ونزيات العتيقة ذات ألوان جذابة     أعداداً من الرب   اكتشفتنهضة حينما   عصر ال 

 .نـه صـناعية    وسرعان ما بدأت احملاوالت الكتشاف باتي     ،ذلك العصر كطريقة لتلوين أعماهلم الفنية       
يالً لتحقيق اللون    وقتاً طو  استغراقها هوما يعيب الباتينا الطبيعية     إن  ) ت  . د  (  املهدي    عنايات وأكدت

لونية تتخطـى   ل على تأثريات    متت احملاوالت للحصو  " أنه  ) م  2000( كما أضاف هالل    . املطلوب  
ومن مث أصبح التلوين بشىت أنواعـه       . الفعل الزمين الذي تستغرقه الطبيعة للحصول على هذه التأثريات          

   ) .1صـ" ( بديالً عن األكسدة الطبيعية للمعادن 
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بـأن التلـوين الـصناعي      ) م  1998( ومحادة  ) م  1998( مع قدال   ) م  2000 ( ل    ويتفق هال 
ن هذا اللون ال ينفذ إىل بنية       أباستخدام الوسائط الكيميائية هو األكثر تطبيقاً مع سبائك الربونز خاصة و          

ا  ميكن عزل سـطحه    هيكثري من الفنانني لتلوين أعماهلم الربونزية  و       ه لذلك استخدمه    املعادن األساسي 
وميكن . بعد تبتينها بدهنها بطبقة من الورنيش ، أو الشمع السائل املخلوط بقليل من البرتين أو التربنتني                 

، وبرتولد   Donatelle ولّ كل من دونت   هوهذا ما قام ب   ،   بدون عزهلا بالورنيش أو الشمع       تنفيذ الباتني 
Bertoldo ريتـشارد هـوجس وميـشال رو     حيث ذكر& Michal Row Richard 
Hughes ) 1995  م قامو أ" ) م  بوضع الباتينا البنية بدون طبقة ورنيش وفق ما هـو شـائع يف             ا

ـ " ( تخدام طبقة الورنيش    مدرسة توسكانا يف حني يفضل النحاتون يف مدرسة فينيسيا اس           ) . 20صـ
ـ      " شارة واضحة   ا الذي تضمن    Vasariكما أشار إىل كتاب فازاري        هبأن لون الربونز األمحـر حيول

   "البعض إىل اللون األسود باستخدام الزيت ، كما يستخدم اخلل للحصول علـى اللـون األخـضر                  
   ) .22صـ( 

تلك األعمال الربونزية معاجلة وتنظيف سطحها سـواًء بـالطرق          ) تبتني  (     إال أنه يراعى قبل تلوين      
 يف أربعة عشر لوناً أوردهـا       كما يراعي حتضريها  . امليكانيكية أو الطرق الكيميائية ، اليت سبق عرضها         

 ئل لألسـود   ، األسود املائل للزرقة ، البين الداكن املا        ليوهي األسود ، األسود املط     ) م2000( هالل  
، األخضر  األصفر الذهيب   ربتقايل ،   الربونزي الذي مييل لل   البين الداكن ، البين الفاتح ، الربونزي الفاتح ،          

 األخضر  ملائية ، األخضر الزيتوين املط ،     زرق ، األخضر املائل للزرقة ا     الفاتح ، األخضر الفاتح املائل لأل     
  .القامت العتيق 

  
  الكيميائي لسبائك الربونـز كمـا تناوهلـا        " التبتني  "  يتم التعرف على تقنيات التلوين       يليوفيما      

كما تقنيات    سبع حيث قسمها إىل    ،  الكيميائي لسبائك الربونز   أساليب التلوين يف  ) م  2000( هالل  
   : يلي
  . تقنية التلوين الكيميائي بالغمر -1
  . التلوين الكيميائي بالتسخني باللهب والدهان -2
  . تقنية التلوين الكيميائي بالبخار -3
   .ذاذ تقنية التلوين الكيميائي بالر-4
  . تقنية التلوين الكيميائي باستخدام املعاجني -5
  ) .نشارة اخلشب  ( قنية التلوين الكيميائي بالذرات ت-6
  ) . الصوف والقطن والقماش (  تقنية التلوين الكيميائي باملواد املنطبعة -7
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 اللون  هحيث تؤثر فيما ينتهي إلي    ،  ن مجيع هذه التقنيات حازت على نتائج غاية يف األمهية           إويؤكد      
ـ   ز، وفيما يلي عرض موج     على األسطح اخلارجية لألعمال الفنية املسبوكة        هوملمس  تلـك   ه عما تفتي

  : التقنيات كالتايل 
  
   :Immersion Colouring التلوين بالغمر -1

عن طريق غمر    ،تنوع األلوان والتشطيبات اليت ميكن احلصول عليها         ) " م2000(      يؤكد هالل   
  ،  خمتلفة القطعة بأكملها يف احمللول الكيميائي يف درجة حرارة تتراوح بني الربودة والغليان ألوقات زمنية             

 احتباسد من عدم    ، مع التأك   التلوين   النسخة املعدنية قبل إجراء عملية    مع مراعاة تنظيف وختشني سطح      
ن أي  إ، حيـث     أي بقايا لرمل السباكة أو دهون يف الفتحات أو الزوايا أثناء صقل السطح وإزالتـها              

 وميكن غمـر     ) .4صـ " ( دهون متبقية ستحلل عند غمر القطعة ورمبا شابت وأعاقت عملية التلوين          
حتته هلب  يوضع  ناء البايريكس و  ا بداخل   هالعمل الربونزي بداخل احلوض الذي حيتوي احمللول ، أو تعليق         

 يعطي نتيجـة    تسخني احمللول ، الن   ، أو استخدام السخانات املغموسة بداحل احلوض        لتسخني احمللول   
   ) .81( أسرع للتلوين الكيميائي ويوضح ذلك شكل 

  
   :Torch Techinge تقنية التلوين الكيميائي بالتسخني باللهب والدهان -2

 باحلرارة والذي ينتج عن     بالتسخني    ميكن تلوين املشغوالت املعدنية باستخدام تقنية التلوين الكيميائي         
  زينـب  لـك وتؤكد ذ . تفاعل املعدن مع األكسجني حمدثاً تغريات لونية متعددة األلوان والتدرجات           

ن جودة النتيجة النهائية تعتمد بصورة كبرية على        أ) م  2000(   ويضيف هالل  ،) م  1990( ر  منصو
  . مهارة وخربة الذي يقوم بإجراء الباتينا 

  :     وميكن تقسيم طريقة التلوين بالتسخني إىل قسمني كالتايل 

  )81(شكل
  التلوين الكيميائي بالغمريوضح 

  )5م ، صـ2000هالل ،(
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   )82( شكل 
التلوين الكيميائي بالتسخني باللهب والدهان ، ويتم دهان يوضح 

  احمللول أو تنقيطة على السطح بعد تسخينه
  )7م ، صـ2000هالل ، (

 بإدخاهلاباشر أي   املغري   وهي اليت يستخدم فيها اللهب املباشر أو         : التلوين بالتسخني باحلرارة فقط      -أ
عند تعريض النحـاس    " نه  إحيث  ) م  1990( منصور  زينب  وهذا ما نوهت عنه     . الكهربائي  الفرن  

نه يتكون على سطح    إْ م باستخدام هلب الغاز املباشر ف      700ْ م إىل    200لدرجة حرارة تدرجيية تبدأ من      
ون الوردي يف بدايـة التـسخني مث        لل تبدأ با   ، النحاس قشرة من أكسيد النحاس بتغريات لونية عديدة       

يتحول إىل اللون األصفر املصحوب بزرقة مع زيادة درجة احلرارة ، مث إىل اللون األصفر ، مث إىل اللون                   
ألـوان  "  درجات ألوان قوس قزح      هاألمحر األرجواين ، وبزيادة درجة احلرارة جند أن السطح تطفو علي          

   . )20صـ" ( ك طبقة األكسيد وتصبح سوداء وبزيادة درجة احلرارة يزداد مس" الطيف 

 ويتم يف هذه الطريقة تسخني سـطح العمـل          : التلوين الكيميائي بالتسخني باللهب والدهان       -ب
ويؤكـد  . اليدوي مث دهن احمللول الكيميائي على الـسطح         ) الدافور  ( املعدين بواسطة اللهب األزرق     

ــالل  ــون  ) " م2000( ه أن الل
طريقـة تـدرجيياً    يتكون يف هذه ال   

بالتبادل بني تسخني مساحة صغرية     
من املعدن باللهب األكـسيدي ، مث       
يتبع ذلك دهان احمللول على املساحة      
  الــيت ســبق تــسخينها كمــا يف 

مع مالحظة أن احمللول     ) 82( شكل  
يتم استخدامه بطريقـة الـدهان أو       
التنقيط بالفرشاة أو باستخدام قطعـة      

ن مـن  قماش ويف بعض احلاالت يكو 
الضروري استخدام فرشاة حناسية خلدش السطح املعدين قبل التلوين مع مراعاة دهـان احمللـول علـى              
السطح املعدين بطريقة اقتصادية يف أي من التقنيات املستخدمة حىت ال يتسبب يف تسيل احمللول فـوق                 

    ) . 7صـ" ( السطح 
  
   :Vapor Technique تقنية التلوين الكيميائي باستخدام البخار -3
  تعد تقنية التلوين الكيميائي باستخدام البخار أقل ضرراً من تقنية التلـوين الكيميـائي بالتـسخني                  

 ويتم يف تقنية التلوين بالبخار تعريض األسطح املعدنية لفعالية األخبرة والغازات لفترات زمنية              ،والدهان  
   Michal Row Richard Hughes &وميـشال رو  ويذكر ريتـشارد هـوجس   . خمتلفة 

ن هذه التقنية تقوم على تبتني القطعة املعدنية عند وضعها بداخل صندوق حمكم اإلغالق              أ) م  1995( 
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عنـد  ) م  1998( ويؤكد ذلك قدال    .  الباتينا الطبيعية    ةمث إطالق غازات وحماليل متولدة وذلك حملاكا      
ل الربونزي النظيف مباء مكـرر مث       ذكره خلطوات سري تلك العملية واليت تتم أوالً بترطيب سطح العم          

ن حيتويان علـى    البداخل صندوق يوضع على أرضيته وعاءان منفص      ) املراد تبتينه   ( وضع ذلك العمل    
حملول كيماوي ، حبيث حيتوي الوعاء األول على حامض اخلليك املركز ، والوعاء الثاين حيتوي علـى                 

 صندوق العمل التشكيلي ويـتم      وعية املنفصلة معاً يف   ن باأل ان الكيماويت ا توضع املادت  ،األمونيا املركزة   
 الباتينا على سـطح     ة على تركز األخبرة داخل الوعاء وتفاعلها يف الصندوق مكون         ةحمافظ بإحكام   غلقه

 وغالباً مـا تتـرك      , ساعة على حسب درجة اللون املطلوبة        30 إىل   10 وخيتلف الوقت من     ،العمل  
  . ب كاألزرق املائل إىل األخضر لفترات طويلة إلجراء اللون املطلو

ينتج عنها تتركب من املاء واهليدروكلوريك و التلوين باألخبرة الستخدام أخرىن هناك تركيبة    إ    كما  
أورد ،   وميكن تركة لفترات طويلة داخل الصندوق للحصول على باتني أخضر غين          ،  عتيق  بتني أخضر   

    :وهي تتم بـ) م 1998( طريقتها قدال 
  
  
  
  
  
  
 حتياطـات التستخدم بعناية فائقة مع اختـاذ ا      يراعى عند استخدام تقنية التلوين باألخبرة الكيميائية أن         و
   . زمة بارتداء األقنعة الواقية أثناء العملاللا

  
   :Application Spraying ذاذ تقنية التلوين الكيميائي باستخدام الر-4

ـ    ذاذول ر برش القطعة املعدنية مبحل   تتم   " ن هذه التقنية  إ ) م  2000( هالل      ذكر    ه كالندى مث ترك
 وميكـن   املطلوبة ، _  الباتينا   _اخلطوة التالية ، وتكرر هذه العملية حىت تتكون طبقة اللون           ليجف قبل   

   ) .9صـ " ( ∗من خالل مسدس رش باهلواء املضغوط الدقيق ذاذاحلصول على الر

                                                 
 وهي عبارة عن رشاشات بالستيكية تقاوم ,ميكن استخدام الرشاش العادي الذي يستخدم يف مقاومة احلشرات  ∗

 .  مما جيعلها مناسبة لالستخدام ، إال أنه جيب تنظيفها جيداً بعد االستعمال ,املواد الكيميائية واألمحاض 

توضع بداخل صندوق حمكم    ( ملئ أحد اآلنيتان مباء نقي واآلخر حبامض اهليدروكلوريك         
 الرخام  ويفتح الصندوق على فترات إلضافة قطع صغرية من       ) اإلغالق مع العمل الربونزي     

ـ     ,إىل حامض اهليدروكلوريك    ) كربونات الكالسيوم   ( أو الطباشري    اء  وسوف يتبخـر امل
 وسوف تتسبب   , الغالف اجلوي داخل الصندوق      يفبة  النقى ببطء ويزيد من تركيز الرطو     

إضافة كربونات الكالسيوم إىل احلامض يف توليد ثاين أكسيد الكربون ، وجيب أن يـستمر               
  ) . 291صـ ( خبرة لعدة أيامعريض الربونز لألت
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ن جناح تلك الطريقة يعتمد على العنايـة  أ )م John W. Mills ) 1990  جون ميلز يؤكد    و
نه يف حالة اإلسراف يف استخدام الرش باحمللول فإنه سوف يتجمع احمللول            إالفائقة اليت ينفذ ا ، حيث       

ن األسـلوب   إلذا ف . سيء من شكل الباتني أحياناً      تأو يسيل على السطح مكوناً عروق أو متوجات قد          
ات احمللول  ذاذ الدقيق أو التربة ، اليت تعمل على تنظيم ر         ذاذقة من ر  األمثل هو تغطية السطح املعدين بطب     
  . ا متنع جتمع أو سيالن احمللول الكيميائي على السطح أبشكل متساوي على السطح ، كما 

  
   : Applied Pastesتقنية التلوين الكيميائي باستخدام املعاجني  -5

نه أ) م Michal Row Richard Hughes ) 1995 &ريتشارد هوجس وميشال رو أكد 
 وتعتـرب الـسلفيدات   ,ميكن استخدام مواد كيميائية بطريقة تقليديـة لتلـوين األعمـال الربونزيـة         

Sulphides              من أكثر املعاجني استخداماً للحصول على تشطيبات ذات لون برونزي وينتج عنـها 
 ذات قـوام كرميـي ، مث يـدهن          حيث خيلط املعجون حىت يصل إىل تركيبة مسيكة       ،   اً أكثر ثبات  اًألوان

بالفرشاة على سطح العمل ، ويترك لعدة دقائق مث تكشط البقايا عن طريق فرشاة خشنة مـن شـعر                   
  يف خليط مكونات جافة مـن املعجـون عـدة          عدة مرات   تغمر  اليت   ،    أو غريه  النايلونمن  اخلرتير أو   

 نه عند إزالة املعجـون الزائـد يف        متاماً أثناء العمل حيث يالحظ أ       جفاف السطح  حىتمرات ، وهكذا    
 اجلافـة   ةسطح املعدن ولكن الصقل الزائد بالفرشاة احململة بـالبودر        البداية يتكون اللون بصعوبة على      

  . سرعان ما يساعد على ظهور اللون 
ن استعمال املعاجني الربونزية التجارية واليت حتتوي على جمموعة من األلوان الربونزية تعطـي              أ    كما  

أما باقي املعاجني فلها ألوان خمتلفة مابني اللـون األخـضر واألزرق املائـل              . ئج لتشطيبات جيدة    نتا
 مث إضافة كمية صغرية من املـاء للحـصول   اًوحتضر تلك املعاجني بطحن املواد الصلبة ناعم      . لألخضر  

  ) .قوام كرميي (  كثافة يعلى معجون ذ
   Michal Row Richard Hughes &ريتـشارد هـوجس وميـشال رو     عـرض     و

  :طريقتني أساسيتني للحصول على نتائج ) م 1995( 
.  ميكن استخدام املعجون بطريقة اقتصادية عن طريق املسح بقطعة قماش ناعمة وتركـة ليجـف                 -أ

ون الطبقة اللونية املطلوبة علـى الـسطح        عدة مرات حسب الضرورة حىت يتم تكّ      وتكرر هذه العملية    
  . ق اللون ودرجة ثباته وجودته على زمن املعاجلة املعدين ، ويعتمد عم

كن اسنخدام املعجون بطريقة مسيكة عن طريق الفرشاة وتركة ليجف متاماً ، أما املعجون الزائد               مي -ب
واملتبقي على السطح فيمكن إزالته بالشطف مباء بارد ، كاشفاً عن اللون املوجود حتتة والنـاتج عـن                  

  .ملعدن التفاعل بني املعجون وسطح ا
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   )83( شكل 
أعطاء متويج يوضح 

أللوان خمتلفة عند 
كشف الطبقات 
املتتباعة يف التلوين 
  بأستخدام املعاجني

 م 2000هالل ، ( 
  )10صـ

   )84( شكل 
طريقة التلوين بذرات نشارة اخلشب ، وتأثري ذرات يوضح 

  نشارةال

 )ب (  )أ(

زرق فوق أرضيات    لأل أخضر مائالً     وحتقق هذه الطريقة باتينا خضراء أو       
كما ميكن احلصول على تشطيبات لونية خمتلفة كوضع        . ملونة بألوان خمتلفة    

املعجون بطريقة التنقيط على السطح ، أو البقع للتدرج يف اللون ، أو متويج              
   ) .83(  شكل خطوط متنوعة كما يف شكل ىاللون عل

   
 Sawdust تقنية التلوين الكيميائي بـذرات نـشارة اخلـشب    -6

Technique:   
إمكانيات احلصول على أسـطح ذات      " على   ) م  2000(     أكد هالل   

عن )  أ   _ 84(  وذات ألوان مربقشة كما يف شكل        ،مالمس منقطة بغزارة    
وبـة مـع    طريق تقنية يتم فيها ترطيب وسيط له قابلية على االحتفاظ بالرط          

 معاً يف حالة اتصال وسـائط حتـتفظ         نحملول التلوين الكيميائي ، ويتركا    
ن ذرات نشارة اخلشب وجد أا ذات تـأثري         إبالرطوبة ميكن استخدامها ف   

  . ) 11صـ" ( خاص 
 بالستيكي  بترطيبها بداخل إناء  ) نشارة اخلشب   (     وحتضر املادة الوسيطة        

 مث إضـافة    بوضع نشارة اخلشب فيـه    
  ∗ تدرجيياً وخلطهـا باليـد     هحمللول إلي ا

وجيب أن تكون املادة الوسيطة علـى       
درجة كبرية من الرطوبة ممـا يـسمح        
بتكوين تراكمات أو جتمعـات مـن       
السائل فوق سطح القطعـة كمـا يف        

إمـا باخلـدش    )  ب   _ 84( شكل  
حـداث  إاجلزئي أو الكلي للسطح أو ب     

  .لوين دون خدش السطح املعدين  تأثري
  
  
  

                                                 
  .جيب ارتداء قفازات يدوية عند إجراء تلك العملية  ∗
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 Appressed) القطـن والـصوف والقمـاش    ( تقنية التلوين الكيميائي باملواد املنطبعة  -7
Matewials:   
على إمكانية إحداث تأثريات لونيـة       ) م2000(     يؤكد هالل       

على السطح باستخدام تقنية ختتلف الوسائط فيها عن ذرات نشارة          
  كإضافة شرائط من القماش أو الصوف أو القطن والـيت          ،اخلشب  

حتتفظ بطبقة رقيقة من احمللول تعمل على إحداث تأثريات خمتلفـة           
على السطح املعدين حسب نوع املادة الوسيطة املستخدمة ، ودقـة      

  وذلك باستخدام فرشاة ذات شعر قوي كمـا يف شـكل           ،  النسيج  
ويتم فيها تغطية كامل السطح املراد تبتينه بتلـك القطـع            ) 85( 

  .  الكيميائي الصغرية املبللة باحمللول 
  

  :األكاسيد اليت ميكن استخدامها يف عملية التلوين الكيميائي 
مـن  ) م  1998( وقـدال   ) م  1988( مع ما ذكره شوشان     ) م  1990( منصور  زينب   اتفقت    

 منها نتيجة ختتلف عن احملاليـل األخـرى          يعطي كل  ،تراكيب خمتلفة ميكن تطبيقها على سطح الربونز        
ودرجاا اللونية على حسب درجـة اللـون        ) األكاسيد  ( يبة بعض تلك األلوان     وفيما يلي ذكر ترك   

حيث أن كل تركيبـة سـيتم       ) م  1998( املطلوب حتقيقها على العمل الربونزي واليت تناوهلا قدال         
  : عرضها فيما بعد تعطي درجة لون حمددة كالتايل 

   :Apple Green) التفاحي ( اللون األخضر الفاتح 

  النسبة  املكونات
   سائلةة أوقيAmmonia 4أمونيا 

  ة أوقيSodim 5 كلوريد الصوديوم
 Ammonium كلوريــد األلومنيــوم 

Choloride 
  ة أوقي5

   جالونAcetic Acid 1/4 حامض اخلليك
  
  
  

   ) 85( شكل 
شرئط من القماش تبلل يوضح 

باحمللول يف مكاا على سطح 
  العمل باستخدام الفرشاة

  )13م ، صـ2000هالل ، ( 
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   :Antique Greenاللون األخضر العتيق 

  النسبة  املكونات
   أوقيةCopper Sulphate 3سلفات النحاس األمحر 

 Ammoniumد األلومنيــوم كلوريــ
Choloride 

   أوقية1/2

   جالونWater 1/4ماء 
  .بعد استخدام هذه التركيبة جيب غسل القطعة الربونزية باملاء البارد أوالً مث باملاء الساخن ، مث جتفف 

  
   :Ancient Greenاللون األخضر القدمي 

  النسبة  املكونات
 Ammoniumكلوريــد األلومنيــوم  

Choloride 
  جزء 1

   أجزاءSodim 3كلوريد الصوديوم 
   أجزاءCream Tartar 3كرمي الطرطرات 

   أجزاءCopper Nitrate 8النحاس األمحر تنرات 
   جزءWater 13ماء 

  
   :Yellow Greenاللون األخضر املصفر 

  النسبة  املكونات
 Ammoniumكلوريــد األلومنيــوم  

Choloride 
   أوقية15

  ة أوقيCopper Acetate 8خالت النحاس األمحر 
  جالونWater  1/4ماء 

  
   :Blue Greenاللون األخضر املزرق 

  النسبة  املكونات
   أوقية1/4 ثيوسلفات الصوديوم 
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Sodium Thiosulphate    
  ة أوقيCopper Acetate 8خالت النحاس األمحر 

  جالونWater  1/4ماء 
  

 ة عن التركيبات السابقة للـون األخـضر    خرى خمتلف أ ةتركيب) م  1988( كما أضاف شوشان        
) كربيتـات   ( ت  وسلفا،  ) النشادر  ( عن طريق زيادة ملح أمونياك      والتدرج منه لألفتح أو األغمق      

   أما عنـد حـذف نـسبة مـن سـلفات            ، للحصول على اللون األخضر الغامق       النحاس بنسبة قليلة  
 تلك العمليـة    أن الَّإ . خضر الفاتح األساليك حنصل على اللون     ومحض األوك ،  النحاس  )  كربيتات   (

  : ذكر تلك التركيبة كالتايل فيما يليو. حتتاج إىل الدقة واملالحظة 

  النسبة  املكونات
   جرامSal-Ammoniac 50ملح أمونياك 

   جرامCopper Nitrate 50نترات النحاس 
   جرامCopper Sulphate 10سلفات النحاس 

   جرامCalcium Choride 20كلوريد الكالسيوم 
   جرامOxalic Acid 10محض األوكساليك 

  
  : التركيبات التالية ) م 1988( وشوشان ) م 1998(  ذكر قدال اللون البينوللحصول على     

  : كالتايل ) م 1998( ذكرها قدال  : اللون البين 

  النسبة  املكونات
   أجزاءAmmonium Car 3كربونات األلومنيوم 
   جزءCopper Acetate 1ر خالت النحاس األمح
 Sodium) ملـح عـادي   ( كلوريد الصوديوم 

Chloride 
   جزء1

 Tartaaic Acid Inحامض الطرطريك يف اخلل 
Vinegar   

   جزء1
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  : كالتايل  إمكانية احلصول على ذلك اللون)م 1998 ( ذكر قدال :اللون البين املصفر 

  النسبة  املكونات
  أوقية Ammonia 2) نشادر ( أمونيا 

   أوقيةBarium 1كربيتيد الباريوم 
  أوقيةPotassium 3/4كربيتيد البوتاسيوم  

   جالون5 إىل Water 3ماء 
  

  :كالتايل ) م 1988( ذكرها شوشان  :اللون البين الغامق 

  النسبة  املكونات
   أوقيةSal-Ammoniac 1/2  ملح أمونياك

   أوقيةCopper Sulphate 1سلفات النحاس 
  أوقية1  د النحاس أكسي

  
  :مكوناته كالتايل ) م 1998( ذكر قدال :اللون البين املائل إىل األسود 

  النسبة  املكونات
 – Potassiumبوتاسيوم أو كربيتيد األلومنيوم 

Ammonium Salphide 
   أوقية1

   جالونWater 1/8ماء 
  .يستخدم احمللول بارداً 

  
  : ركيبتة كالتايل ت) م 1998( ذكر قدال : اللون األسود 

  النسبة  املكونات
   أجزاءSodium  10 كلوريد الصوديوم

 Potassium فــوق ســلفات البوتاســيوم
Persulphate 

   أجزاء10

  أجزاءCaustic Soda 5 صوا كاوية
   جزءWater 75ماء 
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  : كالتايل ) م 1988(  ذكر تركيبتها شوشان :اللون الرمادي الغامق 

  النسبة  املكونات
   أوقيةCopper Sulphate 1 النحاس سلفات

   أوقية1 أكسيد النحاس 
  3 سمWater 200ماء 

  
  :كالتايل ) م 1988( ذكر تركيبتها شوشان  :اللون الرمادي الفاتح 

  النسبة  املكونات
   أوقيةCopper Sulphate 1سلفات النحاس 

   أوقية1/2   ملح عادي
  3 سمWater 200ماء 

  
  ) : الغامق (  األسود اللون األزرق املائل إىل

  : كالتايل ) م 1998(  ذكر مكوناا قدال : التركيبة األوىل -أ

  النسبة  املكونات
ــوم   ــلفات األلومني   Ammoniumس

Sulphate 
   أوقية1

   جالونWater 1/4ماء 

  . يستخدم احمللول بارداً 
  
  :كالتايل ) م 1988( ذكر مكوناا شوشان  :  التركيبة الثانية-ب

  النسبة  كوناتامل
   أوقية2 جري حي

   أوقية1/2 مسحوق الكربيت

  مالحظة * 
    مجيع املخاليط السابق ذكرها ميكن تطبيقها على أي تقنية من تقنيات التلوين الكيميـائي الـسابق                

  . عرضها 
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  :وجيب مراعاة عدة نقاط قبل تنفيذ عملية البتني على سطح املشغولة املعدنية وهي 
  أو من األكاسـيد    ،  من املواد الدهنية وآثارها     للتخلص  التنظيف اجليد للمشغولة املعدنية      التأكد من    -1
  ) .العطاء اللون املطلوب ( 
  . جفاف املشغولة املعدنية -2
  .متزاج اجليد جلميع العناصر اليت يتكون منها حملول األكسدة ال ا-3
  .ئج  تلك احملاليل لتعطي أفضل النتادرجة حرارة جيب مراعاة -4
  . عدم ملسها لفترة حىت جفافها متاماً  جيب بعد وضع أو تبتني املشغوالت املعدنية-5
  . مبادة عازلة كالشمع املخلوط بالبرتين ة يستحسن عزل القطع املبتن-6
  مـع    يراعى استخدام أوعية زجاجية يف عملية التلوين أو املصنوعة من البالستيك حىت ال تتفاعـل               -7

  .تلك احملاليل 
  .  حيذر من استخدام األدوات احلديدية -8
  
  

  : عزل أسطح األعمال املعدنية 
      ميكن إجراء عمليات وقائية للسطح بعد إمتام عملية تلوينه ، وذلك لتثبيت درجات تلـك األلـوان                 

 على  تفق الباحثون اوقد   .، أو محاية أسطح األعمال املصقولة من أثر العوامل اجلوية املختلفة            " الباتينا  " 
 الفنان بدقة ال تسمح بأي تـشوه أو         هنتهي إلي اعدة مواد ميكن استخدامها كمادة عازلة حتافظ على ما          

تعمل على تأكسده أو تأكله     فثر احتباس جزيئات من الرطوبة على السطح         ، ا  تغيري يف اللون أو الصقل    
  .غ ، ومادة برتوتريازول أو تلوثه باألتربة أو غريها ، وتلك املواد هي الشمع ، والورنيش أو الصم

ثـر  ا    إال أنه يراعى قبل دهن تلك املادة العازلة على سطح العمل تنظيفة جيداً وغسلة بالكحول من                 
   كما تناوهلا هـالل     طريقة استخدام تلك املواد العازلة    وفيما يلي يتم عرض      . هاملواد الدهنية مث جتفيف   

   Michal Row Richard Hughes &ريتـشارد هـوجس وميـشال رو    و ) م2000( 
  ) :م 1995( 
  
 Beesأنه ميكن استخدام مشع النحل  ) م2000(  يذكر هالل : عزل السطح باستخدام الشمع -1

Wax            نه يعمل على استحضار اللون الكامـل  إ يف عزل السطح املعدين عن أثر العوامل الطبيعية ، كما  
 مث دهنه علـى  ، Turpentineتربنتينا املقطرة  ويتم ذلك خبلط سائل الشمع بقليل من ال    ،" للبتاينا  " 
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تبـاع هـذا    وا)  يف حالة األسطح ذات املالمس       (سطح العمل باستخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة         
  . ألعمال املعدنية لاإلجراء حنصل على نتائج جيدة التشطيب ا

   Michal Row Richard Hughes &    ويـضيف ريتـشارد هـوجس وميـشال رو     
وبنفس الطريقـة   ) العزل  ( خرى من الشمع ميكن استخدامها لنفس هذا الغرض         أ اً أنواع )م  1995( 

 الـذي ميكـن   Carnauba Waxاملستحضرا ت التجارية لشمع كارنوبا "  حيث منها  ،السابقة
 ومـن   .استخدامه بواسطة قطعة قماش ، حيث يتصلب بطريقة ملحوظة عندما جيف لبعض الوقـت               

 ويعترب أكثر مناسبة للقطع اليت Silicon Polymer Waxاً السيليكون الشموع اليت أنتجت حديث
   ) . 45صـ( " ستعمال اليدوي باستمرار ، حيث أنتج حلماية األسطح امللونة لفترة طويلة اللتتعرض 

 مع إضافة قليـل         وميكن احلفاظ على التشطيب بالشمع عن طريق صقل السطح بقطعة قماش ناعمة           
  .آلخر حسب الضرورة  من الشمع من وقِت

  
م 1968( جاد  نادية  مع  ) م  1998( تفق قدال   ا : عزل السطح باستخدام الورنيش أو الصمغ        -2
كل السطح ومـا    ائي ألنه يفيد يف منع تأكسد أو تآ       دهان سطح املعدن بالورنيش إجراء وق     " ن  أعلى  ) 

   ) .294قدال ، صـ" ( كة ينتج عنه من خسارة يف التشطيب والصقل واللون اخلاص باملعدن أو السبي
  الورنيش أو الصمغ بعـدة طـرق       غطية سطح العمل ب   تنه ميكن   أ) م  1968(  جاد    ناديه     وأضافت

ويـتم ذلـك    , ) املسح  ( و الدك   الفرشاة ، أو الغمس ، أو الرش ، أ        ما أن تتم بواسطة الدهن ب     إفهي  
  :حدى الطريقتني إباستخدام 

 ، حيث جيب وضع طبقة الورنيش بالتساوي ة يف هذا االاج إىل خرب وحتت:  الورنشة على البارد     /أوالً  
  . على سطح املعدن النظيف والبارد بفرشاة ناعمة وعريضة 

  تدفئـة  ) بـوري   ( وفيها يتم تسخني الشكل املعدين بواسـطة هلـب          :  الورنشة على الساخن     /ثانياً  
  .رك القطعة الربونزية لتربد ببطء وبعد ذلك تت، متوسطة ، مث يوضع الورنيش على السطح بسرعة 

   Michal Row Richard Hughes &    ويـضيف ريتـشارد هـوجس وميـشال رو     
  نه ميكن استخدام إ) م 1995( 
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 القاعدة الطبيعية من الصمغ خاصة يف الصقل النهائي للقطـع الربونزيـة             ي    الورنيش ذ
حديثاً من قاعـدة نيتروسـيلوزية      الكبرية ، وهناك الصمغ الذي جيف هوائياً والذي أنتج          

Cellulose –Nitro  أو مع جمموعة كبرية من اإلضافات ميكن من خالهلا احلـصول 
 القاعدة مـن جمموعـة األصـماغ    يمثل الصمغ ذ ،  على تشطيبات أكثر بقاء وأكثر قوة       

 ، وفورمالدهيد امليالمني    Formaldheydeهيد   ، والفورمل  Ureaاحلساسة مثل يوريا  
Melamine   ،   واإلكريلكAcrylic     وراتنج األيبوكسي ، Epoxy   وهذه التركيبة 

ستخدام تكون حساسة لبعض العناصر      وطريقة اال  هميكن تدفئتها عند درجات حرارة خمتلف     
مثل التراب ودرجة احلرارة ودرجة الرطوبة وهي عناصر حتتاج إىل التحكم فيها بعناية مـن               

 . ) 46-45صـ( أجل احلصول على تشطيبات جيدة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 واليت تستخدم كمادة عازلة Polyurethaneرتيان  ل البويل بو  دةما) م  2000(     كما ذكر هالل    
تشطيبات ذات الربيق العايل واليت     الويستخدم الورنيش غالباً إلجناز     . بديلة على سطح املشغولة املعدنية      

نعكـاس  الحيث ميكن ختفيف ذلك الربيق أو ا. قد تؤكد على بعض املناطق البارزة يف املشغولة املعدنية        
خرى منه ، بصقل السطح بعد ورنشته بقطعة قماش ناعمة ا قليل من الشمع حبركة دورانية                أيف مناطق   

  .  إىل جعل السطح المعاَ سطح املشغولة املعدنية فال ضرورةإما يف حالة وجود الباتينا على . خفيفة 
  :  كالتايل حضري الورنيش مبسطة لتتركيبةوقد ذكر قدال 

  النسبة  املكونات
   جالونAlcohol 1/4كحول 
   أوقيةShellc   1.5مجالكة 

   أوقيةSandarac Gum  1صمغ السندروس
  
ن تركيبـة   أ) م  1981( القيـسي   باهرة   تذكر: استخدام تركيبة برتوتريازول     عزل السطح ب   -3

برتوتريازول تستخدم كمادة عازلة قوية على سطح املشغوالت املعدنية ، متنع مـن تـسرب املـاء أو                  
تتم عمليـة  وغالباً . كله آأو ت) صدأ عليه ون طبقات التكّ( تأكسده من مثَّ تمنع الرطوبة إىل السطح ، ف  

مـن  % 3بغمر القطعة املعدنية يف حملول مكون من برتوتريازول خملوطاً باملاء أو الكحول بنسبة               هعزل
  .  وذلك بعد تنظيف وتلميع سطح القطعة املعدنية ، Bezotriazoleحملول برتوتريازول 
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  إجراءات اآلمن والسالمة  •
تباع شـروط  اأخذ احليطة واحلذر ب    عند القيام بتنفيذ مشغولة معدنية منفذة من الربونز أو غريه جيب        

 وذلك ملا متر ا تلك املسبوكات من        ,األمن والسالمة ، منذ البدء بالتنفيذ إىل إاء وتشطيب املسبوكة           
 فقد يتعرض الفرد خالهلا إىل مشاكل أو يواجة صعوبات قد تؤثر على             .مراحل وعمليات سبق عرضها     

 ند صهر املعدن يف البوتقة مث رفعـه        فمثالً ع   ،  أو ال مبااله   امل معها باستهتار  عند التع حياتة أو أعضائه    
نفجـار  استعمال املالقيط اخلاصة برفع تلك البواتق ، أو عند صب املعدن يف الدالليك قد حيدث                ايلزم  

يالن املعدن املنصهر على أرضـية      ، مما يؤدي إىل س    ) القالب احلراري   ( و كسر لذلك الدليك     مفاجئ أ 
ن يف املسبك يرتـدون     وتكن األرضية مفروشة بالباد أو مغطاة بالرمل ومل يكن العامل          فإذا مل    ،املسبك  

ق طرلوفيما يلي عرض موجز      . نونتج عن ذلك حروق بالغة تضرر منها العامل       فاملالبس اخلاصة بالعمل    
ـ  ا قددوث أي نتائج عكسية غري مرغوب فيها و       حل اًتالفيلتزام ا حبرص    الالوقاية اليت جيب ا      شيخ تفق ال

  : على ذكرها كالتايل ) م 1996 ( Steve Hurstستيف هورست مع ) م 2000( 
ـ أو املواد الكيميائية ، أو،  استخدام القناع الواقي حلماية الوجة والعينني من أثر احلرارة        -1  عاتا االش

قنعة هلا  واأل. أو الصدمات ، ومحاية الفم واألنف من استنشاق األخبرة السامة أو الضارة بصحة اجلسم               
  :أربعة أنواع هي 

وهو الذي حيفظ الرأس من املواد املعدنيـة        :  قناع الوجة اللدائين     -أ
  .الساخنة 

وهو الذي حيفظ الوجة والـرأس      :  قناع الرأس والوجة املعدين      -ب
  . من املواد املعدنية الساخنة 

ي حيمي الوجة واجلسم من     ذوهو ال :  القناع الواقي من اللحام      -ج
  .ت احلرارية وشظايا اللحام عااشإلا
وهو الذي حيمي الوجة والعينني مـن       : )املفلتر  (  القناع املكيف    -د

  يظهـر يف   الـضارة كمـا     املـواد الكيميائيـة     أخبرة  املواد امللوثة و  
  .)  86( شكل 

  
 احلروق أو املـواد   استخدام القفازات الواقية لليدين واألصابع من تعريضها للجروح أو الشدوخ أو      -2
  :واع وهي كالتايل ن أةوللقفازات ست . ةلساما
   .Klevar – Treated Gloves قفازات ضد احلريق وتسمى قفازات كيلفر -أ

  ) 86( شكل 
قناع حلماية األنف والفم يوضح 

  مزود بفلترضد األخبرة
  )9م ، صـ2000هالل ، ( 
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   .Meta Mesh Gloves قفازات ضد املعادن أو املناطق احلادة وتسمى -ب
  . قفازات مطاطية تستخدم للحماية من التيارات الكهربائية -ج
  .ية من احلرارة أو عند محل األجسام الثقيلة املنقولة باليد  قفازات جلدية تستخدم للحما-د

  . القفازات القطنية ، وتستخدم للوقاية ضد األوساخ ، أو عند تنفيذ النماذج -هـ
  .فازات احلرارية وتستخدم للوقاية من الربودة الشديدة أو احلرارة ق ال-و
  
ابع من خماطر احلرارة والكهربـاء واملعـادان         إرتداء أحذية السالمة لوقاية الرجلني والساقني واألص       -3

 Congress Or Qaiter typeالسائلة أو عند السري يف األماكن احلارة ومثل تلـك األحذيـة   
Shoes.   

  
  وهي بدلـة الورشـة     )  87( بس النوذجية للوقاية كما يف شكل       إرتداء املال     ومما سبق تتضح أمهية     

ويتضح أن لكل منها وقاية مـن       )  القفازات ، األقنعة ، والنظارات       املريلة اجللدية ، أحذية السالمة ،     ( 
سعافات األولية يف حالة حـدوث      الزمة ل الحتياطات ال الكما جيب أخذ ا   . أخطار خمتلفة سبق ذكرها     

       . أمور طارئة ال مسح اهللا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 87( شكل 
   السباكةخماطرالبس الواقية ضد امليوضح 

   )110م ، صـSteve Hurst ، 1996ستيف هورست ( 
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    العرباألجانب وعمال جمموعة من الفنانني حتليل أ: ًأوال 
   .برانكوزي -1
   . هنري مور -2
   .جياكومييت -3
   .باولوزي -4
   .سيزار -5
   .بومادورو -6
   .سامي حممد -7
  . ضياء عزيز ضياء -8
  . حامد جربيل سعد -9

  . جواد سليم -10
  

    للباحثةتطبيقيةالتجربة ال: ًنيا ثا
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  العرب  األجانبحتليل أعمال جمموعة من الفنانني : ًأوال 
   :متهيد

 ، واليت قـام بتنفيـذها       ةحتليل بعض األعمال الفنية الربونزية املختار         يف هذا الفصل من البحث يتم       
 مييت ، وباولوزي ، وسـيزار     وجياكوبرانكوزي ، وهنري مور ،       (  وهم األجانبجمموعة من الفنانني    

سامي حممد ، وضياء عزيز ضياء ، وحامدجربيل سعد ، وجواد           ( وهم  العرب    والفنانيني )وبومادورو  
  .ما تقنية سباكة الرمل ، أو تقنية سباكة الشمع املفقود إواليت استخدم لتنفيذها ) سليم 

 املبحث الثالث من الفصل الثاين ، ومن     مث من خالل تقنيات السباكة اليت مت التعرف على معطياا يف      
الشخصية اليت متت من    جراء التجربة   الستفاده منها   لفنية لألعمال الربونزية ، مت اال     حتليل تلك اموعة ا   

ختيارها ملا هلا من صفات ومميزات خاصة متيزها ا ومت ، خبام الربونز كسبيكة أساسية لتنفيذها قبل الباحثة
جلوانب الفنية واجلمالية والتقنية املشتركة بني      ا  كما يرتكز عليها بعض    ،األخرى  عن غريها من السبائك     

رتقاء ـا كخامـة مناسـبة       واليت يتضح من خالهلا قوة التعبري الفين اليت أدت إىل اإل          ،  تلك األعمال   
اج خـر من األساليب والتقنيات املتبعة إل    مدى مالئمتها لتطبيق أًي     تبني  ي زمان ومكان ، و    تستخدم أل 

  .العمل املسبوك بصورة مناسبة للعمل ذاته 
  
   ) :ousiBranc( الفنان كونستانتني برانكوزي  -1

 القرن العـشرين  احلديث يف فن النحت روادأحد يعد الفنان برانكوزي أن  ) م  1980( ذكر سعد       
 وبـرع    درس فن النحت يف باريس     ،م  1957م ، وتويف عام     1876الذين أجنبتهم رومانيا ، ولد عام       

 فقد تأثر بالنحـت     ،اهه املستمر حنو التجريد     جتا حىت أصبح أحد أهم الشخصيات الفنية املميزة يف          ةفي
 رودان  هالزجني والروماين ، كما تأثر بوالده الذي كان بارعاً يف حنت اخلشب ، إضافةً إىل تأثرة بأستاذ                

كبري  نسان ، حيث وصل يف ذلك إىل قدرٍ        فكان مييل بدايةً إىل الدراسة التشرحيية جلسم اإل        .يف الدراسة   
 فتوغل من خالل ذلك إىل جوهر األشياء ممثلها يف أشكال هندسـية وبيـضاوية               ،من الرباعة واإلتقان    

اً بإحـساس   متأثر اً جتريدي هفكان أسلوب  ،وخطوط نقية جتريدية ، ذات دالالت رمزية وتعبريية مبتكرة          
 مـن خـالل     رزه وجد ذلك التأثري يف املعدن الذي أب       حيث نعكاس العايل للضوء  الكتل الثلجية ذات اال   

د على كتلة وحجم العمل     التوازن الصحيح بني الظل والنور الحداث التباينات يف العمل الواحد والتأكي          
عن ) م 1980( ويؤكد ذلك سعد  . ه اليت وجد فيها مطلبجتة إىل الربونز اخلام  ا وحتقيقاً لغايته    الربونزي

لصقل والتلميع فتظهر   ل قابليته ب هنه من حتقيق هدف   ن املعدن ميكّ  أأدرك  " ن برانكوزي    بأ ههنري مور قول  
   ) .154صـ" ( حيويته اليت تشعرنا وكأا تنبثق من صميم العمل ذاته 
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  )88(شكل
يوضح جمسم برونزي 

  "الديك " أطلق علية 
http://translate.g
oogle.com/trans
late?hl=en&sl=f
r&u=http://ecol
e.inr.free.fr/phil
atelie/brancusi.h
tml&prev=/sear

ch%3Fq%3
DBRANCOUSI

%26hl%3Den%
26lr%3D%26

safe%3Dactive 

 بالفعل من خالل أعماله الربونزية اليت وصلت إىل قمة التعبري ، عن طريق الـصقل                ه    وهذا ما نستشف  
نتيجة املصدر الضوئي   ،  نعكاسات املنبعثة عن الشكل     ها بوضوح قوة املعاجلة يف اال     الشديد واليت ظهر في   

. نعكاس األشكال احمليطة من جانب آخر ، حيث بدت أعماله كمرآة تعكس ماحوهلا              امن جانب ، و   
 أي كتلة العمل ، فأصبحت وحدة متكاملة مع العمـل           هقاعدة الشكل داخل حجم   إضافةً إىل إنعكاس    

  .نفس الوقت تنعكس كتلة العمل على سطح القاعدة احملمول عليها العمل الفين الربونزي  ويف ،ذاته 
سـتقاللية ، وأنـه     الكري الفردي وا  ف    هذا ويؤكد الكثري من الفنانني أن الفنان برانكوزي مييل إىل الت          

زة لفنه يف    وتظهر تلك اخلصائص املمي    ه السلوب ةيسعى دائماً لتحقيق الكمال يف السطوح كخاصية مميز       
    .منها واليت سيتم حتليل عملني  )91 , 90 , 89 , 88(  يف شكل ةجمموعة أعماله الربونزية الظاهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

   )  89(شكل
يوضح جمسم برونزي 

  "البورترية " أطلق علية 
http://www.buco
vine.com/fr/pag
es/culture/consta
ntin_brancousi.s

html  
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  :حتليل العمل الربونزي األول 
" طائر الفضاء   " أطلق على ذلك العمل الربونزي       ) 90(   شكل      
الشمع املفقود  تقنية سباكة    الفنان برانكوزي من خامة الربونز ، ب       هنفذ
خذ ذلك العمل الوضع الطويل الذي ميثل جناح طائر جمرد مـن            أوي. 

 وهي متناغمة متاماً مع     ةالتفاصيل وقاعدة العمل تبدو وكأا مستدير     
الشديبد الـذي أذاب    ويظهر واضحاً الصقل والتنعيم     . روح العمل   

احلس اجلمـايل    أوحت ب  يت الربونز املنعكس ، ال    ةمادية الشكل يف ملع   

إال أنـه آثـار     .  وثباته   هواحلركي رغم البساطة يف التشكيل وسكون     
 ض إبراز اجلانب املناق   استهدف من ورئه  العواطف واألحاسيس حيث    

ثار يف النفس الكثري من األحاسيس والـشجون        أللغموض والغرابة ، و   
 العمل يفرض نفسة علينا ويفسره ، كما أضافت كتلة          بدت وكأن   يتال

رتقاء والتحليق واال لعمل قوة مؤكدة ملضموا تشعرنا بالصعود       ذلك ا 
تـزان  وبيدو أن الفنان حقق القيم احلسية واجلمالية والتشكيلية املتمثلة يف اال           . نطالقهاووخفة الشكل   

نتهاء كتلة العمل وتضافرها مع احمليط      انسقت تدرجيياً ب  نسيابية التامة يف العمل اليت      والوحدة والتناغم واال  
لئه عند سـقوط    أل وسطوع العمل وت    تلك التباينات بني الظل والنور      وذلك أمته من خالل    ،من حوهلا   

 كمـا  . نسبة زاوية وقوع الضوء عليه    ذلك السطوع والتباينات حسب      وإختالف   ،الضوء املباشر عليه    
   .نعكاسات ال تلك اة منه وذلك نتيجيعترب الفراغ احمليط بالعمل جزءاً

  
  :الربونزي الثاين حتليل العمل 
 الفنـان   هميثل بورتريـة نفـذ     ) 91(     شكل      

نز بتقنية سباكة الشمع املفقود     برانكوزي خبامة الربو  
نـساين  إلويظهر أن العمل كتله واحدة متثل الوجة ا       

هتم بعض الشيء بتشكيل    افقد  . يف الوضع األفقي    
 واألنف والفم والعيـنني     ة من اجلبه  هتفاصيل الوج 

أكـدت بعـد    ن تلك التفاصيل ت   إهر   ويظ ،والشعر  
 ورمبا مت تلوين بعض     ,صقل وتلميع الكتلة الربونزية     

للقيمة الـشكلية   األجزاء أو املناطق يف الوجة حتقيقاً       

   )90( شكل 
يوضح جمسم برونزي أطلق 

  "طائر يف الفضاء " علية 
http://topart2000.bl
ogspot.com/2005/0

8/12.html  

   ) 91( شكل 
  وجة" بورترية " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

http://cgi.ebay.com/france-2006-
art-sculture-joint-issue-romania-

brancousi_W0QQitemZ15004367
4369QQihZ005QQcategoryZ139
786QQcmdZViewItem#Shipping

Payment  
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 أما باقي أجزاء العمـل      ، األنف والفم    ةالطبيعية كمنطقة الشعر واحلاجب ، ويف املناطق الغائرة كفتح        
 كتلة العمل عن طريق التباين بني       ت ومن خالله حتقق   . الشديد   هفتركت بلون الربونز املسبوك مع صقل     

  من معـان   ، ومدى ما تثريه    هنعكاسات اليت حيققها العمل عن الفراغ احمليط ب       المناطق الظل والضوء وا   
ا حتقق القيمة التشكيلية والفنية إىل جانـب        أ كما   ،ودالالت ضمنية تفصح عن ذات العمل وتفسره        

 ويشعرنا ذلك العمل بالسكون املتمثل يف غمضة العينني اليت قد تكون يف حالة من               ة ، يريلك القيم التعب  ت
 بسيطة واهلادئة أوحت بسكون وصـمت      ال همالحمو ،سترخاء أو النوم    الالتأمل أو التفكري أو احللم أو ا      

ـ      ، نبثقت عنها أحاسيس غامضة   اويف مجلة من تلك التعبريات       ة  حركتها اإلنعكاسات واألضـواء اهلادئ
   .هكما تشعر املشاهد هلا بأنه جزء داخل العمل ويرى نفسه في. حنوها 

  
ها  بالتكنولوجيا يف جتديدها وسـري     ه    ومن خالل ذلك تتضح رؤية الفنان للعامل احمليط به ومدى تأثر          

ستفادة من خامة الربونز    ال الفنان برانكوزي حيث استطاع ا     األسلوب الذي ميز  هو  وذلك  . و التقدم   حن
كنوع يتأكد ا مضمون العمل     ،   حقق خاصيتها املعدنية املميزة يف الصقل الشديد والتنعيم والتلميع           اليت

  .الفين ذاته 
  

                                                                                                                               
   ) :Hennery Moore(  الفنان هنري مور -2

 وذكر  ث يف بريطاين  يف العصر احلدي  ) ت  فن النح (  اسم   تشكيلفن ال ترب الفنان هنري مور رائد          يع
ــشكيلي    ــة تـ ــل يف جملـ ــد خزعـ ــديث  ( محيـ ــصر احلـ ــت يف العـ  )النحـ

www.altskeeiy.com.univers/scalipchar.html أهم يعد من   ن الفنان هنري مور     أ
 فيـدياس "  يقوم على أربعة أعمـدة       ن الفن أ" عترب الناقد الفين الربيطاين هربرت ريد       االنحاتني حيث   

  .خرى مثل برانكوزي وجياكومييت أ  أمساءني ويضيف بعض الباحث،نري مور مايكل أجنلو ، رودان ، ه
، حيـث درس الفـن      م  1986م ، وتويف عام     1898جنتلرا عام   إ    ولد هنري مور يف كاستلفورد ب     

 للدراسة يف )الكلية امللكية  ( ها على منحة من الرويال كولدج   ءوحصل أثنا وتعلم أصوله يف بلده إجنلترا      
 وأصـبح   ليز حني أقام أول معرض حني ذاك      جنإلم بدأت شهرته تنتشر بني ا     1928ذ عام    ومن ،باريس  

  جلميع املـشاهدين   اً مفتوح  من املتحف إىل اهلواء الطلق ليصبح جماالً       هللعاملية كفنان خرجت أعمال   رمزاً  
 فكان  عيبالطني مث الرخام واحلجر الطبي     على التشكيل    ةرصوكانت بداياته يف جمال التشكيل اسم مقت      

جتة للبحث عن خامـة     ا إال أنه سرعان ما       ،  يف تلك اخلامة   ة من ذلك حتقيق القوة التعبريية املتضمن      ههدف
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 وجد يف املعدن اخلاصية الطبيعية املتمثلة يف قوة حتملـها وصـالبتها             حيثتناسب إمكانياته التشكيلية    
  . ته ستهواخرى عديدة أوصالدا وإمكانياا التشكيلية كالصب وخصائص 

نه ال بد للفنان أن يسيطر على اخلامة اليت         إعن هنري مور حني قال      ) م  1998(     ويؤكد ذلك قدال    
 خامـة الربونـز يف      هذا هو السبب الذي جعلين أجتـه إىل       : " يستخدمها وال يبقى حتت رمحتها فقال       

ـ    نت من تنفيـذ أعمـال حنتيـة مل أسـتط           حيث متك  هالسنوات العشرة األخري    ا خبامـة   ع القيـام  
   ) .300صـ" ( احلجر 

ميزة منذ تلك الفتـرة     للعديد من األعمال الفنية امل    ه      فجعل من الربونز خامته اخلاصة بتشكيله وتنفيذ      
 يف  أخذت مواقع متفرقة من املدن والعواصـم      ،  تقريباً   اسمة تسعني عمالً كبرياً      ه أعمال حيث قاربت 
والـذي  (  الشكل البيضاوي  مور وهي     أعمال للفنان هنري   ينة جدة أربعة  حتتضن مد و. قارات العامل   

تقـدر  ( وعصفوران   ،) تقريباً  م  2.50 واألرتفاعم  0.50 والعرض 1.50الطول  أبعاده قدر مساحة ت
وهو عبارة عن ثالثـة     ( ستراحة  او،  ) م تقريباً   2م واألرتفاع   1 العرضم و 1.50الطول  أبعاده مساحة

 و  العـرض م  0.50 و الطـول م  0.70 اـسم األول     أبعاد جمسمات منفصلة عن بعضها البعض تبلغ     
 أبعـاد م األرتفاع أما    0.70 و العرضم  0.50 و الطولم  0.70اسم الثاين   أبعاد   و م األرتفاع 1.20

يقـدر  (  والتوازن الرأسي ،    )م0.90م واألرتفاع   0.50م والعرض 0.70فيبلغ الطول اسم الثالث   
وأستخدم الفنان تقنية سباكة الشمع املفقود مـع تلـك           ، )  سم تقريباً  60م وقطرة   3 حبوايل   هأرتفاع
  . جبدة ) املفتوح ( املعروضة يف متحف الفن العاملي   الربونزية األعمال

نسانية يف  هتم باهليئة اإل  ا نهإ كما   ،وضوعي  امل ه أو شب  بالطابع التجريدي تصفت غالبية أعماله تلك     او    
اك العديد من موضوعاته اليت متثـل        فهن .ئ متزن   ة وإيقاع هاد  تعبرياته بصورة مبسط  حتقيق موضوعاته و  

والشكل الكبري الذي حيمي الشكل الصغري ، كما بني نوعية العالقـة بـني              سترخاء ، واألم والطفل     اال
أهتم بتحقيق التنوع يف مالمس السطح الربونزي بني اخلشن الذي يبدو كأنه سـطح  و ،الكبري والصغري  

 أو  ملصقول عندما تقتضي الضرورة ذلك      ر ، أو امللمس املعدين الالمع والناعم ا       نقرته األمطا سبب  صخر  
 على بعض األجزاء من العمل الربونـزي        الكيميائي واملنفذة ) التلوين  ( خرى ناجتة عن التبتني     أمالمس  
واليت متيزت )  95 ، 94 ، 93 , 92( ويتبني ذلك يف جمموعة من أعماله املعروضة يف شكل . اسم 

باحلس التجريدي ، ومشولية الفكرة وبساطة التعبري ، وتوازن الكتلة يف الفـراغ ، وليونـة اخلطـوط                  
   . ضمن جمموعة تلك األعمال منن إخل ، وفيما يلي يتم حتليل عمال ---التكوين وإنسيابيتها وشفافية 
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  :حتليل العمل الربونزي األول 
 خامـة   يف الفنان هنري مور     هنفذ" الشكل البيضاوي    " سما لق على ذلك العمل   أط ) 94(     شكل  

 يف املتحف العاملي احلديث املوجودة وهذا العمل أحد أعمال الفنان ،الربونز بتقنية سباكة الشمع املفقود  
  .رنيش ساحل البحر األمحر جبدة وعلى ك) املفتوح ( 

 يف وضعها الطـويل العـامودي     احة هندسية بيضاوية ،     مس" الشكل البيضاوي   "     يأخذ ذلك العمل    
وتظهر ، " علوي وسفلي " ويبدو الشكل وكأنه قسم إىل مساحتني من الداخل تشكالن الفراغ املفتوح       

  )93(شكل
  "عصفوران " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

 )تصوير الباحثة ( املتحف املفتوح بكورنيش جدة 

  )92(شكل
  "االسترخاء " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

http://www.tehranmoca.com/cgibin/tmcasrv.exe
?filename=SCULPTURE&item=MOORE 
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 ساحة أو الفراغ الداخلى العلوي وكأن تلك املساحة        من امل  الكتلة الفراغية السفلى أكرب حجماً    مساحة  
 كما نالحظ إسـتقرار الكتلـة   .جنليزية ، وحييطها الربونز من اخلارج  إل با 8 متثل رقم     الداخلية الفراغية

ـ ،الضخمة على األرض يف وضع متزن      النتبـاه  اً ويظهر واضحاً إهتمام هنري مور بضخامة الكتلة لفت
ستقامة على إمتداد العمل ، ومن مث ينحين يف         انساب فيها اخلط الكنتوري املستمر يف       ياملشاهد ، حيث    

العملية تكرر  تو" للشكل البيضاوي   " جزاء الشكل اخلارجي    أ بني   هامة وليونة واستمرارية ، تنقل    رشاقة ت 
إال أننا نالحظ   . ستكمال اخلط الداخلى الذي ميثل الفراغ بنفس أسلوب حركة ورشاقة اخلط            ال هانفس

 األميـن مـع   كسره لذلك الروتني باخلط احلاد املنساب بني الفراغني وكأنه سوف يربط اخلط الداخلى        
شارة باخلط احلاد الإال أن الفنان أراد فقط ا . اخلط الداخلى األيسر والذي كان سيمثل دائرتني منغلقتني         

 الفنـان    الصراع الذي يعيـشه    ويتبني. من اجلزء األمين إىل األيسر وتركها دائرتني مفتوحة عند نقطة           
 من خالل تضخيمه لكتلـة      ذلك تضحا، و ي  لفراغية احمليطة بالعمل الربونز   للقضاء على مساحة الكتلة ا    

 مث حصره مساحتني داخليتني يف العمل متثل فراغني يف وضع متناسق مع الكتلة اخلارجية وكأن                ،العمل  
  .حساس بثقل العمل وحجمه الفنان إيضاً أراد كسر كتلة العمل الضخمة والتخفيف من اإل

 بعد اإلنتهاء من    اًبعضث قطع حلمت مع بعضها       على ثال  أن ذلك العمل سبك جمزءاً        ويبدو واضحاً   
 من الضوء النـاتج     متص جزءاً اوقد  المع  ال أثر البتني على سطح الكتلة شبه        هرظعملية السباكة ، كما ي    

  . ستمرارية والتجديد على كتلة العمل  واالركة باحلاًعن أشعة الشمس املتحركة مما أعطى إحساس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )94(شكل
  "الشكل البيضاوي " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

 )تصوير الباحثة ( املتحف املفتوح بكورنيش جدة 
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  :ي الثاين حتليل العمل الربونز
باسـتخدام   الفنان من خامة الربونز      هنفذ" ستراحة  ا" سم  اأطلق على ذلك العمل        ) 95( شكل      

وذلك العمل الربونزي معروض يف املتحف املفتوح مبدينة جدة على ساحل           تقنية سباكة الشمع املفقود ،      
  . كورنيش البحر األمحر 

  رمبا قصد مـن خـالل تكوينـه        ،   عن بعضها    ةع منفصل     نفذ الفنان اسم الربونزي على ثالث قط      
 قوي وصلب  إنسان   ئةمتثل هي و،    أكرب حجماً من القطعتني اليت أمامه      ن القطعة اخللفية  إ، إذ   ) العائلة  ( 
لصخر الذي أكدته املالمس الـسطحية للعمـل        اب ة الشبيه بالكتلةحساس  وحي بسكوا وصالبتها اال   أ

ويأخذ ذلك العمل مالمـس سـطحية       . ى سطح األرض    ل ع ةبة الثابت واليت أعطت إحساس الكتله الصل    
تـأثري  عـن   كأا نتجتأو احلرارة على سطح النموذج الشمعي  تأثري الناجتة عن النقرات الطولية  تشبه

، ويبدو أن مامييز كل قطعة من تلك القطع الثالثـة هـو              وأثرها على الصخور   البحرية    اجلوية العوامل
ستمرارية والتجديـد   الحة ومالمس متيزها عن األخرى ، مما يشعر املشاهد هلا با          نفرادها بشكل ومسا  ا

بدت كأا يف حوار مستمر حتكي      قد   و اًعضلنا تقابل تلك القطع مع بعضها ب      وروح احلياة الذي فسره     
   .خرى حداها لألإ

لزيتوين إىل البين احملمر    ضحاً أثر البتني الطبيعي املتموج ما بني األصفر الداكن إىل األخضر ا           ا    ويبدو و 
 استقطب ذلك البتني الضوء الطبيعي الناتج عن الشمس املتحركة أشعتها على            قدو نعلى سطح الربونز  

ن ظهور ذلك التباين بـني الظـل        أو  .خرىألمما أدى إىل إلقاء ظالل كل قطعة على ا        ،  أجزاء العمل   
، كما أن املساحة الفراغيـة احمليطـه        نزي   كتلة العمل الربو   معومتناغم  جعلها يف وضع مترابط     والنور  
  .تصميم لل ة مع كتلة تلك القطع ومكملةمتجانسبالعمل 

   
  
  
  
  
  
  
 
  
 

 )95(شكل
  " إستراحة " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

 )تصوير الباحثة ( فتوح بكورنيش جدة املتحف امل
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http://univers-art.arabfunart.com/scalipchar.html  
http://www.moma.org/exhibitions/2001/giacometti/start/goflash.html  

   ) :Alberto Giacometti(  الفنان الربتو جياكومييت -3
  الفنان جياكومييت سويسري األصل ، درس فن التـشكيل اـسم والنحـت يف بـاريس عـام                      
 املعدنية للتشكيل الفـين ستهوم اخلامة ا من أشهر النحاتني الذين دحيث يع )م 1925ـ م  1922( 

خصائص وأسـاليب    فقد درس إمكانيات هذه اخلامة من        ،مكانياا الفنية والتشكيلية اخلاصة     وذلك إل 
دمي إختزال الشكل اآل  " ستطاع  ابأن جياكومييت   ) م  1983( عالم   نعمت   وتؤكد. تشكيلية متعددة   

 إىل حلول ملشاكل فن النحت      هرمز ، ومتكن بتصرفة الذكي من الوصول قبل زمالئ        حىت جعله يبدو كال   
مما جعـل أشـكاله   . التجريدي جتاه لفضاء احمليط به وذلك عن طريق اال مثل العالقة بني العمل الفين وا     

) م  1998( ويضيف قدال    ) . 229صـ" ( املستطيلة أقرب إىل بقايا اهلياكل اآلدمية أو إىل املومياء          
عطاء أعماله املالمس املختلفة واليت يتم تنفيذها منذ البدء بتشكيل العمل سـواًء             اهتم ب ا جياكومييت   نبأ

ويتم ذلك إما بواسطة اليد أو الفرشاة أو تسييل الشمع على القمـاش أو              . كان خبامة الشمع أو غريها      
ذه املالمس على املعـدن     حيث تنقل ه  . حتراق أثناء حتميص القالب احلراري      خرى قابلة لال  أأي خامة   

  ) . الدالليك ( املصبوب يف القالب احلراري 
  99 ،   98 ،   97 ،   96(  يف جمموعة واسعة من أعمالة الربونزية كمـا يف شـكل                 ويظهر أسلوبه 

إىل املبالغة يف  كما يتضح من خالهلا ميل جياكومييت ، خمتلفة لإلنسان اًواليت متثل مجيعها أوضاع )  100
  .  أكرب من حجمها الطبيعي اًيقان ، وإعطاء األقدام حجمإطالة الس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )96( شكل  

 يوضح  جمسم برونزي
  )97(شكل

 يوضح جمسم برونزي
   )98( شكل 

 يوضح جمسم برونزي
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  :حتليل العمل الربونزي األول 
من خـالل    خامة الربونز    ستخداماب جياكومييت    نفذها ،ميثل جمموعة من األشخاص     )  99(   شكل    

سة أشخاص  ميثل مخ و م42.8 × 62.5 × 21العمل تقريباً   أبعاد  بلغ  تو ،تقنية سباكة الشمع املفقود     
رغم امللمس اخلـشن    , الستمرارية   توحي باحلركة واحليوية وجتديد النشاط وا      يف أوضاع حركية خمتلفة   

 مـن    وأوحـى بـشيء     على سطح الكتلـة    ، الذي يظهر  ونزية   الرب هالذي ميز الفنان يف تشكيل أعمال     
تم بتشكيل تفاصيل اجلـسم      كما يظهر أن الفنان مل يه      ،على ذلك املوقف    املهيمن  ضطراب والقلق   الا
واحلركية اليت جتسد   هتمامة باخلط اخلارجي الذي ميثل هيكلية اإلنسان واملواقف التعبريية          انساين بقدر   اإل

الناتج عـن    جتماعية اليت مجعت بينهم رغم القلق     ت روح من التعاون والوحدة اال     ثموقفاً ما واليت قد ب    
  . تأثري املالمس اخلشنة على السطح 

طـول   عـن    ، معرباً ن الفنان تعمد تشكيل هؤالء األشخاص بصورة أطول من الطبيعة           أحظ  ونال    
 إشـارةً إىل سـتقامة احلـادة    قصد من وراء تلك اإلطالة واال ورمبا،  حيام ، أو تعاقب وتوايل الزمان       

 ذلك  هعبري ونالحظ ت  . اجلديد املتجذر    لىثارة للتعرف ع  ال الذي بلغ األمهية أو ا      ، املوقف الصارم اجلاد  
 يفدميـة  انغماس تلك األشـكال اآل  ب, على الثبات والتأصل  تكبري حجم القدمني داللةهتعمد فيالذي  

 لتالئم تلك األشكال املبنية فوقهـا       ة خشن س األسلوب املميز وإعطائها مالمس    األرضية اليت نفذها بنف   
 ية اليت أخذت الوضع العـامودي     دما املبسط واملالئم مع اهلياكل اآل     حيث تظهر القاعدة األفقية بشكله    

خـرى  متصاصها يف املناطق األ   انعكاس األضواء الساقطة على األرضية يف املناطق املستوية ، و         ونالحظ ا 
يشعرنا ذلك التشكيل   و. متصت الضوء كامالً    ادمية  ل اآل ويبدو أن تلك اهلياك   . ذات املالمس املتموجة    

 ذلك اسم ككـل بـاللون       تلوينوقد مت   . يط بالعمل   نسجام مع الفراغ احمل   الربونزي باالستقرار واال  
  .األسود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )99(شكل
  يوضح جمسم برونزي موعة من األشخاص 

http://www.tehranmoca.com/cgibin/tmcasrv.exe?filename=SCULPTURE&
item=GIACOMETTI 
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  :حتليل العمل الربونزي الثاين 
 ه ، نفـذ    " اإلمرأة الواقفة   "أطلق على ذلك العمل    ) 100(     شكل  

م ، من خامة الربونز ، بتقنيـة سـباكة          1947الفنان جياكومييت عام    
  . الشمع املفقود 

ـ   اإل" مـل       ويأخذ ذلـك الع      الوضـع الطـويل    " ة  مـرأة الواقف
 رتفـاع  قاعدة عرضية مستطيلة ومنخفضة اال     مثبتاً على   ,)العامودي  ( 

للفنان جياكومييت يف تنفيذ العمـل مـن        ويتكرر نفس األسلوب املميز     
 ت وقد سيطر   تكرب اجلسم  وحجم القدمني اليت  حيث امللمس واإلستطالة    

 إال  ون والثبات ومجود الكتله   ت والسك على ذلك اسم حالة من الصم     
نه استطاع أن يكسر ذلك اجلمود بإضفاء امللمس املضطرب على كتلة           إ

ويبني ذلك التشكيل الربونزي امرأة واقفة مـسدولة اليـديني          ،  العمل  
دي تاجاً فـوق    وكأنه أراد أن يعرب عن امللكة اليت ترت       , وذات وقار وهيبة    

ي علـى    ورغم ذلك فه   ية منها  دون أي مسامهة فعل    اًرأسها وتصدر أوامر  
 فيه ، وأكده من خالل ثباا على أقـدام          مكانه وذات منصب هلا جذور    

وقد نالحـظ مـا      منهاة   من نفس اهليكلية النابت    كبرية منغمسة يف قاعدة   
 والذي عمـل     ، نز الطبيعي  العمل بلون الربو   همن خالل ترك  قصده الفنان   

اليت جذبت   ، وفخامة العمل  على حيوية     ، نتيجة املالمس املختلفة   هبدور
 موحيـة جبـذب   األضواء من احمليط حوهلا واستقرت ا داخل العمل ،          

  . داخل روح العمل الربونزي هوعيشاملشاهد حنوها 
  
  
   ) :Eduardo Paolozzi ( إدواردو باولوزي الفنان -4

 أدنـربة ، ولنـدن     وأمت دراسته يف     .م يف منطقة ليث قرب أدنربة       1924    ولد الفنان باولوزي عام     
حيث يقتـرب   ،   ة وجتريدي ة مبهم ه برونزي م أنتج أعماالً  1947 فيها من عام     هوباريس ، وأثناء وجود   

ويعد الفنـان بـاولوزي أحـد        .ومييت يف التشكيل خبامة الربونز      أسلوبة قليالً من أسلوب الفنان جياك     
 كما أنه يعتـرب أحـد رواد        فن النحت لفنون املختلفة وخاصةً     بدراسة ا  اهتمواالفنانني املعاصرين الذين    

 تسيطر عليها حالـة مـن       ه فنالحظ أن جممل أعمال    ،الذين شغلتهم اخلامة الربونزية     ،  التشكيل املعدين   
  . ديد الكامل لوحدات الشكل ح ، وعدم التالغموض

   )100( كل ش
يوضح جمسم برونزي أطلق 

  "اإلمرأة الواقفة " علية 
http://univers-

art.arabfunart.co
m/scalipchar.html  
http://www.moma
.org/exhibitions/

2001
/giacometti/start/g

oflash.html  
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   )101( شكل 
  يوضح جمسم برونزي 

http://www.sculpture.uk.c
om/elisabeth_frink.htm  

 ا عـامل  تأخذ طابع اخلشونة ويـشو     غري منتظمة األبعاد أي      هغالباً ماتظهر أعماله يف صورة كتل     و    
خنفاضات اليت متتص بدورها الضوء الساقط عليها فتحدث        مزدحم باملالمس السطحية واالرتفاعات واال    

مـن   وهذا الطابع ميز الفنان باولوزي عن غريه         . وغري ثابت    اًتباينات ضوئية خمتلفة جتعل العمل حيوي     
 حيث اسـتخدم    ،ونزية املسبوكة    به إلخراج أعماله الرب    إضافةً إىل استخدامه أسلوباً خاصاً    الفنانيني ،   

سـتخدم  اعملية اللحام لتجميع وحلام بعض القطع املعدنية الصغرية على كتلة العمل الربونزي ، كمـا                
 ذلك   ويظهر    .الطرق إعطاء مالمس خمتلفة على سطح العمل الربونزي       

الــذي ميثــل ) 105،  104 ، 103 ، 102 ، 101( يف شــكل 
تبع بـاولوزي يف تنقيـذها ذلـك        اليت  جمموعة من األعمال الربونزية ا    

 يتضح أن باولوزي قد أدرك أمهية استخدام األشـكال          ، كما األسلوب  
 ومدى   الضوئية  من األشعة  هاملصقولة والرباقة اليت تعكس ما يسقط علي      

لك يف التشكيل الفين يف اإلحساس بروح العمل واحلركة         أمهية وفعالية ذ  
  لظـل والـضوء كمـا يظهـر يف         املستمرة الناجتة عن التباينات بني ا     

بع يف  تافيما يلي يتم حتليل عمليني للفنان باولوزي         ) 106( شكل  
   .  عن اآلخر اً خمتلفاً منها أسلوبكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )102( شكل 
  يوضح جمسم برونزي 

http://www.sculpture
.uk.com/kenneth_ar

mitage.htm 

  )103(شكل
  يوضح جمسم برونزي 

http://www.sculpt
ure.uk.com/eduar
do_paolozzi.htm 

   )104( شكل 
  يوضح جمسم برونزي 

http://www.sculpture
.uk.com/gary_breeze

.htm 
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   )105( شكل 
  يوضح جمسم برونزي 

  "سبياستيان " أطلق علية 
http://www.nationalg
alleries.org/collectio
ns/artist_search.php?

artistId=3804
&initial=P&artistNa

me=Sir%20Eduardo
%20Paolozzi  

  :حتليل العمل الربونزي األول 
بلغ ت، و " سبياستيان  " أطلق على ذلك العمل      ) 105(   شكل    

 الفنان  هسم ، نفذ  35.50 × 72.00 × 214.50حوايل  أبعاده  
م ويظهر أنـه اسـتخدم يف       1957باولوزي من خامة الربونز عام      

ن هذا العمل يأخذ    إونالحظ  . كته تقنية سباكة الشمع املفقود      سبا
ي جممله مقسم على ثالثة أجزاء أفقياً ، متطابقة         هالطابع الرأسي ، و   

  ء األول  فيمثل اجلز . اً الطابع الكلي للعمل الربونزي      رأسياً حتقق مع  
من العمل أسطوانتني غري منتظمة الشكل متثل الـساقني         ) السفلي  ( 

 ويأخذ سطحها ملمـساً     ،أو األرجل أو القاعدة املقام عليها العمل        
 إضافةً إىل اسـتخدامه اللحـام       ،خشناً نتيجة عملية الطرق عليها      

لتثبيت بعض القطع املعدنية الدقيقة اليت حترك من الشكل اخلـارجي           
  .غري من نظامها اهلندسي الدقيق تانة مما لالسطو

من العمل فهو عبارة عن مـستطيل       ) األوسط  ( أما اجلزء الثاين        
يأخذ ملمساً خشناناً نتيجة إضافات القطع املعدنية باللحـام علـى           
سطحها ، ويظهر أن ا فجوات داخلية غري نافذة ، مما نتج عنـها              

  األسطح البـارزة املـضيئة      لعمل مع  إثارةً ل  دثبعض الظالل اليت حت   
  .وذلك يعطي حركة إيهامية بالشكل 

 فهو  ميثل قمة العمل  وهو  من العمل   ) العلوي  ( اجلزء الثالث       أما  
 بيضاوي غري منتظم ، خشن امللمس ، ممتلئ بالذبذبات السطحية كالنقش علـى              هعبارة عن شكل شب   

 ما يعطي اإلحساس بالنقش     هذااملالمس و خنفاض تلك   االسطح اخلارجي للعمل ، وختتلف درجة بروز و       
نعكاس الضوء الساقط عليها بنسب متفاوتة      ا كما أا تعمل بدورها على       ،وحتقيقاً للكتلة العامة للعمل     

  . حساس احلركي للسطح املكون للعناصر املوجودة يف العمل المما يعطي ا
 جتريدي إلنـسان يف     تقدمي شكل ن      ورمبا يكون الفنان باولوزي قد قصد من وراء تشكيل سيباستيا         

 يف ذهنـه ، أو أن هـذا         فسي ، أو لتكتل األفكار أو تـشتت       ضطراب وعدم اإلستقرار الن   الحالة من ا  
 الصناعي ، ورمبا يفسر ذلك استخدامه تلك االضـافات          وأ اإلنسان قد وقع رهينة التطور التكنولوجي     

 اًحـساس إخالت الصناعية اليت أعطت     االتداملعدنية من تروس وعجالت مكائن أو مسامري أو غريها من           
   السطح عكسهاالمس املزدمحة اليت فرضت على طبيعة العمل قيمة من الدالئل اإلنسانية            اً مليئاً بامل  متذبذب
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ىل ذلك التشكيل اـسم     ية وامللس ، فيشعر املشاهد من النظرة األوىل إ        ؤميكن إدراكها عن طريق الر    و
  .صالحيتها لأو إدراك إرادة منه ن  ينفذ األوامر دوبأنه رجل آيل

  
  :حتليل العمل الربونزي الثاين 

كروم ل الفنان باولوزي من خامة الربونز املطلي با       هنفذ ) 106(     شكل  
ـ   اويظهر أن العمل قائم رأسياً ، إال أنه يأخذ           ـ  اًجتـاهني أفقي   .اً وعامودي

مـاً يف مجيـع      متا نيقب متطا نيينقسم ذلك التشكيل اسم طولياً إىل جزئ      و
:  أما أفقياً فهو مقسم إىل جزئني أساسيني         ،التفاصيل التشكيلية األساسية    

  عامودان اسطوانيان  من العمل مبثابة قاعدة يعلوها    ) السفلي  ( اجلزء األول   
  .  يف شكلها الصندوق هوتشب

 نيكأنه عبارة عـن أسـطوانت     فمن العمل   ) العلوي  (     أما اجلزء الثاين        
 ويظهـر يف هـذا العمـل        ،) اجلزء السفلي   (  قاعدة العمل     يف نيتمنغمس

ن هذا العمـل    أ فيبدو   ، هختالف أسلوب التنفيذ عن العمل السابق حتليل      ا

خرى عرضـية يف    أصقل صقالً جيداً ، حتقق عنها خطوط قائمة طولية ، و          
 أعطـت    ، المعة وبراقة  تظهر وهين كالً من تلك اخلطوط      أ و ،القاعدة  

، واإلحساس باحلركة والتجدد واالستمرارية     الرباقة  عمل  اإلحساس بكتلة ال  
ساس بالتالشي اجلزئي حلجـم الكتلـة       اإلحبدورها  حققت  و ،يف العمل   

فطبيعة ملعان السطح وبريقة طغى على حقيقة الشكل ، وأعطت األحساس بذوباا يف الفراغ الكلـي                
مل ، واليت تشعر املشاهد بأنه جزء مـن    نعكاسات من احمليط اخلارجي للع    الظهر ا ت كما   ،عمل  لاحمليط با 

  .  ويبدو أن ذلك التشكيل عبارة عن مرآة تفصح عما حوهلا ،ذلك العمل 
  
  
   ) :Cesar Baldacini(  الفنان سيزار بلداكسين -5

 أهتم بدراسة خمتلف الفنون وخاصةً فن       ، فرنسا املعاصرين    لفنان سيزار أحد أشهر وأهم فناين         يعترب ا 
بأن سيزار درس فن النحت يف مدرسة الفنون اجلميلة يف مارسليا           ) " م  1991 ( يؤكد عل  وي ،النحت  

ختذ مرمساً يف حي مونبارناس ، إال أنـه         انتقل بعدها إىل باريس والتحق فيها مبدرسة الفنون اجلميلة و         امث  

   )106( شكل 
  يوضح جمسم برونزي 

م 1980سعد ،  ( 

 )126صـ
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  حيـث يعـيش حـىت      " كـان   "  يف ضـواحي     ه أتيلي أخرى إىل جنوب فرنسا وأقام لنفسه     عاد مرة   
   ) .203صـ" ( ن اآل

ايل اخلردة وذلك الستخدامه خـردة احلديـد        يصنف سيزر بني مثّ   ) " م  1989(     وأضاف فارسي   
 الفنية اليت مييل فيهـا إىل الرمـوز         هوبقايا املاكينات احمليطة من نتائج احلضارة احلديثة يف صياغة أعمال         

 ومثـال ذلـك     ،يات هذه احلضارة    كأسلوب فين يف التعبري عن رفضه لسوء استعمال معط        ،  والتجريد  
ذي حيدث يف نفس البشرية نتيجـة       يف تشكيالت يعرب ا عن معىن التآكل ال       استخدامه احلديد الصدئ    

   ) .132صـ" ( عتماد الكامل على املاديات وحدها لال
ت هتمام سيزار بتشكيل األعمال الربونزية الضخمة ، فكان من بني الفنانني الذين خرج            ا    إضافة إىل   

  هـي   عرضت يف أحناء متفرقة مبدينة جـدة       حيث نفذ ثالثة أعمال ضخمة       ،أعماهلم إىل اهلواء الطلق     
 الفنان سيزار بتقنية سـباكة      اهنفذمن الربونز    ) 107( شكل   "القبضة  "  من الرخام ، و      "اإلهبام" 

معروض يف ميـدان     وجمسم القبضة    م ، 2 × 1.5 × 3.5وتبلغ أبعاد ذلك العمل تقريباً      الشمع املفقود   
 وذكر فارسي   ،على طريق مسو وزير الدفاع والطريان ويل العهد األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود                

 ة سـباكة ذلـك النمـوذج       اهللا دفع قيم   ب السمو امللكي األمري سلطان حفظه     أن صاح ) م  1989( 
  "العني الـساهرة  " جمسم   أمااص الذي بلغ أربعمائة ألف دوالر ،          من حسابه اخل  "القبضة  " الربونزي  

 باستخدام تقنية سباكة الشمع املفقود وتبلغ أبعاده         الربونز  خامة مننفذة الفنان سيزار     ) 108( شكل  
بأنه قد مت اختيار مواقع هلـا داللتـها   ) م  1989(  وأكد فارسي    ، سم   50 × 200 × 250حوايل  

 فكان موقعها بداية أن تكـون جبـوار         ،" عني  ال" الرمزية لتتطابق مع الفكرة التعبريية للعمل الربونزي        
 ولكـن لعـدم   تشفى العيون للدكتور عاكف مغريب أو جبوار مس، أو جبوار التلفزيون  ،وزارة الداخلية   

نقلت إىل متحف الفن العاملي باهلواء الطلق على كورنيش احلمراء          د مساحة كافية أو موقع يالئمها       وجو
من األعمال واألفكار النادرة ، واليت بدأت تنتشر عاملياً بعد          " لقبضة  ا" و" العني  " فيعترب جمسم   .  جبدة

 هنفذ تلك األعمال اسمه بأسلوب كالسيكي تام في       بأن الفنان سيزار    ) م  1991(  وأكد علي    ،جدة  
واليت مثل فيها معاين واقعية بـصورة حيـة ومبـسطة            زاء اليت يعرضها من جسم اإلنسان     ة لألج احماك

ومت توظيفها مبا يتفق مع تقاليد اتمع السعودي يف          ضمنية ودالالت    تعبريية ذات معان   باستخدام رموز 
ختالف أعماله اليت تأخذ طابعـاً      ا ويؤكد هذا    ،رفض إقامة جمسمات حتاكي خلق اهللا سبحانه وتعاىل         
ة قدمت جلـد  لقد   " هعن سيزار قول  ) م  1991( خمتلفاً عن أعماله يف أوربا وأمريكا حيث ذكر علي          

 ) 206صـ" ( أعماالً تتوافق مع حضارة وثقافة وتراث اتمع يف مدينة جدة دف التجميل واملعىن              
.   

  .بالتحليل دينة جدة  مبملعروضة يفالربونزية اأعماله     وفيما يلي نتناول عملني من 
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  :حتليل العمل الربونزي األول 

" القبـضة   " أطلق على ذلك العمل      ) 107(   شكل    
نزية اليت متثل القبـضة يف      بوضوح وضع الكتلة الربو   ظهر  وي

ـ        تسمووضع متزن    ربقر متاماً على سطح األرض كمـا تع 
ضخامة الكتلة ودالالا الرمزية علـى القـوة واإلصـرار          

 فقد آثار ذلك التعبري من خالل قـوة ودقـة           ،والتماسك  
 واليت خرجت من    ،إظهار التفاصيل للقبضة بصورة مكربة      

جتويـف   باألصابع بشدة وضمها بقوة إىل بطن        ثر الضغط أ
  صـفيناز  وتضيف األصابع اإلام ،     واليت يعلو تلك  الكف  
  أن الفنان) م 1994( غنيم 

  
  
  
       
  
  
  
  
  
  

  
 اجللد البشري كرمز تعبريي ميـز العمـل         هيئةونالحظ دقة اخلطوط اليت أبرزها الفنان لتظهر تفاصيل         

استقامه حادة  صابع بطريقة صارمة قوية و    أل بداية تقسيمات ا   الربونزي ، حيث جند خروج كل خط من       
 يف رشاقة حنـو خـط       هقي يف مقدمة العمل ، مث تتج      حيث تلت  إىل التجويف الداخلى الكهفي ،       اًمتجه

  ) 107  (شكل 
  "القبضة " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

 )تصوير الباحثة ( املتحف املفتوح جبدة 

استخدم الفراغات الكهفية واألخدودية لتـساعد يف
فنجد أن اـسم    . التعبري عن الشكل بصورة أوضح      

من اخللف ظهرت فية بروز عظـام األصـابع مـع           
تعرقات اليد الناجتة عن ضغط األصابع واليد مندفعـة         

 أعلى بنسبة ميل ممـا سـاعد     خروجاً من األرض إىل   
تساع رقعة اإلنبثاق والتماس مع األرض فأعطى       اعلى  

ندفاع إىل أعلى ، ويف أعلـى       الإحساساً بالصعود وا  
اسم تظهر إنثناءات األصابع واضحة مع إظهار كل        

دام الفنان املـزاب    أصبع على حدة عن طريق استخ     
 باألخدود وينحين مع إحنناءة األصابع      الفراغي الشبيه 

لقة مكونة فراغاً كهفـي     اليت تنتهي يف راحة اليد املغ     
ن وضـع   أساعد على إظهار القوة يف القبضة ، كما         

نسجامة مـع   ااإلام فوق جمموعة األصابع ساعد يف       
  ) .103صـ (  العملباقي الكتلة إلظهار موضوع
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ن اختيار الفنان خلامة الربونز ساعده يف حتقيـق القيمـة           اإضافةً إىل   ،  رتكاز العمل على سطح األرض      ا
نعكاسات الناجتة عن الضوء أكدت صالبة الكتلـة        ال حيث جند ا   ،قيمة التشكيلية    إىل جانب ال   تعبرييةال

ن استقطاب الضوء يف ذلك الفراغ الكهفي نتج عنه ظالل حادة           أوأعطت اإلحساس باملوضوع ، كما      
 عليـه  إضافةً إىل أن لون الربونز املسبوك أقرب ملا يكون           .الشديد  أكدت على قوة الضغط والتماسك      

 الطبيعي الذي نتج عن تفاعل الربونز مع العوامل اجلوية على مـر             )التلوين   ( نيبتكد ذلك الت  اجللد ، وأ  
  .السنني 

اخـتريت ألرضـيته     على قاعدة امليدان الذي      وضع" القبضة  " ه سيزار       والعمل الربونزي الذي نفذ   
ز معىن ذلك التشكيل    ساعد على إبرا  .  بشكل أفضل    هظهر اسم وتفاصيل  يل احملمر   درجات اللون البين  

   . هنضباط واحلكمة واألمن واألمان الذي ننعم بالوالذي قصد منه الفنان التعبري عن القوة وا. اسم 
   

  :حتليل العمل الربونزي الثاين 
 مـساحة   علـى  نفذ الفنان سـيزار      ،" العني الساهرة   " وأطلق على ذلك العمل      ) 108(     شكل  

 يقف ذلك املستطيل عامودياً ، وتتوسط العني ذلك املـستطيل مـع              حيث ،هندسية مستطيلة الشكل    
 كل الظـالل    تستقطباا   أل قرنية العني  يتوسط العني ثقب صغري قصد به     و. جتاهها قليالً إىل األعلى     ا

  . حنوها وأخذت اللون األسود 
 بتشكيل العـني    كتفيان الفنان   ا حيث   ،    وجند أن املستطيل حول العني خايل متاماً من أى تفاصيل           

ن نعومة السطح من حوهلا والذي اكـسبته العوامـل         إ كما   ،نسيابية  على جانيي املستطيل خبطوطها اال    
 على تلك املساحات املسطحة أعطى متوجات لونية مجيلة بعثت يف العمـل             طبيعياً  ) لون  ( اجلوية بتني   

 تعـبري اجلمالية واملعنوية رغم بساطة ال    ، كما أكدت على القيمة      الروح احلركية والنبض باحلياة وتقلباا      
ق ي عن سهر محاة الوطن على راحة املواطنني ، وحتق         ووحدانية الرمز ، إال أننا أحسسنا بقوة املعين املعرب        

 وجنـد   .  ونالحظ ذلك من خالل السكون والصمت الذي سيطر على كتلة العمل الربونزي            ،له  األمن  
 فرمبا فضل   مبثابة وجه اإلنسان ،    قد نتخيل أنه  لذي  ملستطيل ا أن هناك حياة منبعثة من وسط الصندوق ا       

 تركيزاً علـى ذات املعـىن       ، متاماً من أي تفاصيل أو مالمس        ان أن يكون الصندوق املستطيل خالياً     الفن
  . يف العني املتمثله

  
يل الـساكن  س اجلمـا حلال للتأكيد على املعىن واإلحياء ب     ختيار خامة العم  ا الفنان سيزر يف     قد وفق     و

 ويتـضح   ،شكال الرمزية واإلحياءات اخلطيـة       وربط احلقائق باأل   ،وتوسيعاً لدائرة التخيل عند املشاهد      
 كما أن كتلة العمـل الـضخمة        ،استقرار كتلة العمل متاماً على سطح األرض يف وضع متزن وثابت            
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ن حيـث تفاعـل    أما م  .  وهي يف وضع متالئم مع الفراغ من حوهلا        ،وقفت متحدية الفراغ احمليط ا      
 من مؤثرات فيظهر واضحاً يف انعكاسات الضوء اليت نتج عنها ظالل أكـدت              ذلك العمل مع ما حوله    
متصت ذلك الـضوء    استقطبت و اخرى منه   أويف مناطق   , حتواه من العني    اوما  على بروز كتلة العمل     

عن رطوبة اجلو وتفاعل الكربيتات      ةلناجتاطبيعية  النتيجة األكسدة   ،  الطبيعي الناتج عن األشعة الشمسية      
أظهـر  كل ذلك   .  خضراء وزرقاء    ة والذي تكون عنها طبقات متموج      ,والكربونات مع سطح الربونز   

 اإلحساس باحلركة اإليهامية واحلياة واحليوية الـيت        ىخرى أعط أ ومن ناحية     ,احلس اجلمايل يف العمل   
  .  ينبض ا العمل 

  
  
  
  
  
  
  

  
   ) :Arnaldo Pomadoro( دورو بوماأرنالدو  الفنان -6

 ويف  ، درس الفن يف املعهد الفين بربلني        ،م ، يف مورسيانو برومانيا      1926    ولد الفنان بومادورو عام     
 لتـصميم وبيـع     ص حمـال  هخيم عمل مصمماً للمجوهرات الدقيقة حيث كان ميتلك وأ        1937عام  

 ويف  .بأشكال دقيقة ومفصلة يف الفـضاء       فمن أثر ذلك تدربت يداه على تشكيل السطوح         اوهرات  
ـ    1954مث يف عام    . قتصاد والتجارة   الم التحق بكلية ا   1945عام    حيـث سـكن   وم انتقل إىل ميالن

 أكسبته خربات مكنته من عقـد أول        .لتقى بشخصيات فنية هامة     ابالقرب من أكادميية بربرا ، فهناك       
 ,مونيتنـا بوليـون      مث يف ميالن يف غالرييه       ,ريو  يف فلورنسا يف غالرييه نوم    " جيو  " معرض له وألخيه    

  .عتربت أحباثه حني ذاك غري عادية فا

 ) 108(شكل
   "العني" يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

 )تصوير الباحثة ( املتحف املفتوح بكورنيش جدة 
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  تعليق الناقد ليوناردو سينسغايل على عمـل بومـادورو بقولـه           ) م  1994( غنيم  صفناز      وتذكر  
   . )86صـ( "نه شكل جديد من الكتابة احملرية إ" 
يث ، ولويز ينفيلـسون أثنـاء سـفرته األوىل إىل           م قابل أرنالدو بومادورو دافيد مس     1960 عام   يفو

نضم بومادورو إىل جمموعة كونتينويت رداً على  ام  1961 عام   كما أنه يف  , الواليات املتحدة األمريكية    
  ,تفكريه تدرجيياً على  سيطر  تاألعمال الربونزية    ت فبدأ بتكنولوجيا العصر حينها تأثر    ،األقمار الصناعية   

 الربونزية تأخذ الشكل الكروي املصقول متاماً ويتخللـها تـشققات أو تفاصـيل              فكانت بدايةً أعماله  
ظهر تأثره واضـحاً    مث  ،  )  111 ،   109 ( يف الشكل الكروي كما يف شكل        ة معين ةنتشرت من نقط  ا

 وهـو    )110( شكل  " عامود مسافر   " الذي أطلق علية      املميز الربونزيالتكنولوجيا يف عمله    بعصر  
تحف املفتوح على كورنيش مدينة جدة نفذة الفنان بومادورو خبامة الربونز باسـتخدام             املعروض يف امل  

ه نشغاله وتأثر ايظهر واضحاً   كما   ،تقريباً  سم  50 وقطرة   2.5 ويبلغ طولة تقنية سباكة الشمع املفقود     
عيـة   إبدا  والصناعي والتكنولوجي وحبه ملواكبة التطور حيث بلور ذلك بفكـرة          تقدم التقين والفين  لبا

" مكعب  " الذي أطلق علية    و ) 112( شكل   يف الفراغ    رة فنية تشكيلية رائعة تأخذ حيزاً تشغله      وصو
املتحف املفتوح على كورنيش جدة الذي نفذة الفنان بومـادورو خبامـة الربونـز               وهو املعروض يف  

نـان أرنالـدو     للف ين حتليل عملني خمتـار    سنتناول  وفيما يلي  ، باستخدام تقنية سباكة الشمع املفقود    
  .    بومادورو

  
  :حتليل العمل الربونزي األول 

  م مـن خامـة     1968 الفنان أرنالدو بومادورو عـام        نفذه اًكروي وميثل شكالً  ) 109( شكل      
 ويعترب ذلك العمل الربونزي من بدايات أعمال الفنان بومادورو          ،الربونز ، بتقنية سباكة الشمع املفقود       

  .  فنالحظ بدايات تأثره بتكنولوجيا العصر ،) الفراغ اخلارجي (  الفضاء يف التشكيل اسم يف
 أو   والذي قد قصد به الكرة األرضية      ،ختياره الشكل اهلندسي الكروي     ا    ويبدو أنه رمز لذلك أوالً ب     

  ينقل  فهو ) بدائي   أي كان تفكريه شبه   ( زات أو التطورات     حيث كان خالياً من اإلجنا     ،العقل اإلنساين   
تعبري السطح الالمع  حيث فسر ذلك ال،ما يراه أمامه دون تدخل أو حماولة للتنقيب عن اجلديد واألفضل   

 فمن أثر نقطة    ، داخل العمل     ، فأصبح جزءاً   واملصقول بشده والذي عكس بوضوح ودقه كل ما حوله        
 ك العقول بعد مخوهلـا    أفضل ينري تل  بدأت تتشعب تشققاا بتغيري النظرة اإلنسانية حنو التطلع ملستقبل          

 يف  ة تلك التـشققات املتجـزر     وي فراغ مفتوح وهو الذي تشعبت عنه      فنالحظ أن وسط الشكل الكر    
 واليت هي مبثابة اخلطوط األوىل للعلم والتطور ، إضافةً إىل أن ذلك الفراغ النـصفي                 , من حوله  ةالكتل

 لة الضخمة مع الفراغ من حوهلـا      كتتعانق ال ب وأعطى شعوراً بالراحة ، و     ,خفف نسبياً من وزن العمل      
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د ذلك اإلحساس من نفس     ولّت ورمبا    ,هستقرار أو الثبات يف مكان     بعدم اال  اًويعطي ذلك العمل إحساس   
 ويبدو أن الفنان بومادورو نفـذ       .هيكلية الكتلة الكروية اليت تشعرنا بسهولة حتريكها أو تغيري مكاا           

ـ       احركتها و خمتلفة يف   لتظهر  تلك التشققات الفراغية     ـ ه  ضطراا من الوجه األول عنها يف الوج  راآلخ
ستمرار واحلركة والتجدد ، كما أن إنسيابية اخلط اخلارجي للكتلة إىل جانب اخلطوط             الفأوحى ذلك با  

املرنة الناجتة عن أثر التشققات تعطي اإلحساس بدناميكية احلركة والتناغم بني الـسطوح بإيقاعـات               
  .تمتع بالقيم البصرية للعمل وجتره معها إىل مضموا الشكلي والتعبريي موسيقية جتعل املشاهد يس

    ونالحظ أن الضوء الطبيعي حبركته املتغرية لعب دوراً بارزاً يف جتسيم كتلة العمل الربونزي ، كمـا                 
املصقول  فنجد إنعكاسات الضوء بوضوح واختالفها على السطح الالمع          ،أنه تفاعل معها البراز املعىن      

 يف صـورة  هالضوء الذي توغل يف قلبها لتـربز    ) التشققات  ( حني متتص تلك الفراغات األخدودية       يف
 الذي زاد من قيمة     ,راق   العمل وملمسها الناعم الب    ة ذلك خام   على وساعد.  عن املضمون    ه تعبريي معان

طها املستقيمة املنفذة من     وتظهر قاعدة العمل خبطو    ،العمل اجلمالية إىل جانب القيمة التشكيلية واملعنوية        
  . الرخام كمكمل لفكرة العمل 

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )109(شكل
   "الشكل الكروي" جمسم برونزي أطلق علية يوضح 

Arnaldo Pomodoro, Rotating Sphere, 1968-69  
http://www.tehranmoca.com/cgibin/tmcasrv.exe?filename=SCULPTUR

E&item=POMODORO 
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  :حتليل العمل الربونزي الثاين 

ويأخذ هيئة عامود أسـطواين     " عامود مسافر   " أطلق على ذلك التشكيل الربونزي       ) 110( شكل     
 نفذها الفنان بتقنية سـباكة      ،  ة مرتبة فوق بعضها على التوايل     ي أسطوان أجزاء من مخسة    يتألف،   الشكل

ستقراره متامـاً علـى     ا ويتضح   ،) العامودي  (  ويأخذ اسم الربونزي الوضع الطوىل       ،الشمع املفقود   
 مبا نقلتـه الثقافـة      هفمن خالل ذلك العمل الربونزي يظهر تأثر       .سطح األرض يف وضع متزن وثابت       

 قبل تلك النقلة العلمية      الفنان بومادورو عاش احلياة     حيث أن  ،والعلم والتطور التكنولوجي منذ بداياا      
 بعصر التكنولوجيا واحلركة الديناميكية     هدليل واضح على تأثر   " عامود مسافر   "  فذلك العمل    ،وبعدها  

 واألجهزة الكهربائية ، وأجهزة االتصال ، فما مييز تلك الطاقات العلميـة أن مجيعهـا           ةقواآلالت الدقي 
  . ندسية شديدة التعقيد والتداخل والتراكيب األلكترونية عبارة عن منظومات ه

    فمن ذلك جند إختيار الفنان للهيكلية العامة للعمل الربونزي الذي يتكون من الـشكل اهلندسـي                
واألجهزة الكهربائية أو أجهزة     تذكرنا بقلب اآللة      محله مبجموعات معقدة التفاصيل    األسطواين ، الذي  

. بالعلم والتطور    حيث عكس ذلك االنطباع موضوع اسم الذي ينادي          ،بيوتر  تصال أو قلب الكم   اال
 أسطوانات شكلها منفصلة عـن      عمل األسطواين الذي يتكون من مخس     ويبدو أن الفنان شكل ذلك ال     

 تلك فقود ، وبعد سبكها حلّم  كل واحدة منها على حدة بتقنية سباكة الشمع امل سبك بعضها البعض مث  
حساس جذع الشجرة والـذي     اتأمل ذلك اسم ككل يشعرنا ب     بو. وق بعضها البعض    األسطوانات ف 
 وعند الوقوف على كل قطعـة مـن         .ها قد شق يف بعض األجزاء فأظهر ما بداخلها          ءيبدو وكأن حلا  

واليت تبـدو  ، قطعها جيد املشاهد نفسه منغمساً يف خفاياها ويف تفاصيلها اخلطية املتنوعة طولياً وعرضياً   
ستقامات حادة وصرحية ومتداخلة ومعقدة يف بعض املناطق وكأا مناذج الآلت أو أجهزة             ها ذات ا  بعض

   تـذكرنا دائمـاً بعـصر اآللـة والتطـور           ة على سطح العمل لتترك مالمس خمتلف      تالكترونية ضغط 
فاصيل ح املصقول اخلايل من أي ت     أما باقي األجزاء من اهليكل األسطواين فهو يأخذ السط        . التكنولوجي  

 ونالحظ أن تفاصيل القلب الـداخلى       ،فيقودنا ذلك إىل ختيل ما خيفى من تفاصيل حتت ذلك السطح            
جيعلنا ذلك نتأمل   و.  خرى عن األ  ةلكل أسطوانه من تلك األسطوانات املكونة للمجسم الربونزي خمتلف        

  . أجزاء ذلك التشكيل الربونزي  كل جزء من
اظ العقول اإلنسانية مبجريات العصر ومايواكبها      ظتكشكيل املعقد إ      ورمبا قصد بومادورو من ذلك الت     

من ركب التقدم التكنولوجي والعلمي والثقايف ، الذي يؤثر يف حضارة اتمعـات وإنارـا ورفـع                 
للعقول اإلنسانية ودعوة للعلم    رتفاع داللة على أنه منار      رمبا نفذ الفنان بذلك اال    و. مستوياا إىل القمة    

  . ة والثقاف
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  )110(شكل
   "عامود مسافر " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

 )تصوير الباحثة (ورنيش جدةاملتحف املفتوح بك

الرطوبة الـشديدة    سطح العمل مع     طبيعياً نتيجة تفاعل  ن هذا التشكيل الربونزي تأكسد      إ     ونالحظ
أما عـن   .  طبقة الصدأ    كست سطح العمل بطبقة تشبة يف لوا      والكربونات والكربيتات يف اجلو واليت      

ويه العمل من دالالت    نعكاسات الناجتة عن الضوء الطبيعي أكدت على ماحي       االن  إنجد  فأثر الضوء عليه    
حتضنت املناطق الغائرة الشبكية اخلطوط الضوئية الناجتة عن أشـعة الـشمس            احيث  ،  ورموز ضمنية   

املتحركة على مدار اليوم كأا معزوفة موسيقية تعطي أحلاناً خمتلفة يف كل وقت ، منتظـرةً بـشغف                  
خرى للتوغل فيها   أرة ، وتتركها    خيوط الشمس املباشرة لكي تتعانق معها فتكسرها مرة ، وتعكسها م          

ن هذا التباين يزيد من جاذبية اسم الربونـزي وجيعلـة           فإوبالشك  . وإشباع سطوحها بشكل مشع     
ويعترب هذا اسم من األعمال الربونزية      . خرى   من األعمال األ    رائعاً ومتجدداً ومميزاً عن غريه     تشكيالً

     ) . احلمراء (  مبتحف الفن العاملي بكورنيش جدة املشهورة للفنان أرنالدو بومادورو واملعروض
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   ) :Sami Mohammed(  الفنان سامي حممد -7

هتم منذ صغر سنه بالنحت     ا ،م يف منطقة الشرق مبدينة الكويت       1943    ولد الفنان سامي حممد عام      
  أمت تعليمة األساسـي بالكويـت       وقد " .الطني  "  يف التشكيل    والتشكيل فكانت أول خامة استخدمها    

 ففي  ، الفين    له إلكمال تعليمه   اً، فكانت دافع  أول جائزة فنية تسلمها يف حياته        ومنح خالل تلك الفترة   
   ويف  ،مـن األعمـال      العديـد     أنـتج خاللـه    م حصل على تفرغ يف املرسـم احلـر        1962عام  

   )111(شكل
 يوضح جمسم برونزي يأخذ الشكل الكروي

   )112(شكل
   "املكعب " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

 )تصوير الباحثة ( املتحف املفتوح بكورنيش جدة 
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عث إىل الواليـات  تبا مث ،يف كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة م درس فن النحت 1970م ـ  1966عام 
وبعد عودته إىل وطنة الكويت . م 1976م ـ  1974املتحدة األمريكية لدراسة التشريح والنحت عام 

 حيث أفصحت أعماله  نكب على الرسم والتخطيط والتلوين والنحت       ابدأ يفرغ طاقاته وأفكاره الفنية ف     
املسحوق  اإلنسان املقهور من خالهلا تارةً عنحيث عرب   " اإلنسانية  "  القضية   النحتية عن نفسها فأشغلته   

 فولـدت منـذ   ، الدؤوب والدائم عن احلرية واحلب والسالم املعذب وتارةً أخرى عن اإلنسان يف حبثه   
 هم عنه قيـود   واليت روت معظمها قصة إنسان يتحرك بكل قوة ، حيط         " الصناديق  " تلك اللحظة مرحلة    

  . يأمل يف اخلالص واالستحمام بنور احلياة هوأغالل
النقاد أعماله التـشكيلية سـواًء       وحتليالت   بتناولت الكتابات النقدية يف الصحف واالت والكت          
  عن الناقد العريب عفيف البهنسي قولـه       ) م  1994(  صاحلحيث ذكر    . اً حنت م أ اً تصوير م أ اًكانت رمس أ

ولكـن  .  بل هو مصور ورسام يؤسس لوحاته على أساس حنـيت            سامي حممد ليس حناتاً وحسب ،     " 
ـ " ( لتقاط الومضات احلركية مبهارة وثقـة       ارسومة الغرافيكية السريعة تؤكد براعته يف         ) . 29صـ

من أهم العوامل اليت أعطت أعمال سامي حممد التشكيلية قوة الثبـات   " هويضيف عن محيد خزعل قول  
 على إجياد صلة بصرية وفكرية بني كل خطوة وآخرى خيطوها ، ممـا               التام توكيده  ,على أرضية صلبة  

ضيه حاجة الفكرة اليت تولد     تن اختلفت طرق التشكيل واألداء حسب ماتق      اجعل ألعماله إطار واحداً و    
معرفته الدقيقة ، إلمكاناته الفكرية والتشكيلية ، فهو حيسب هذه          " سامي  " ومن أهم ما مييز     . يف ذهنه   

   ) . 31صـ" ( دقة رياضية ، ويعلم متاماً مىت يبدأ ، ومىت يقف اإلمكانات ب
   بل اخلليج بأكملـه يف عـدة دول عربيـة           )الكويت  ( ه      هذا وجند الفنان سامي حممد قد مثل بلد       

سات آ عدة ره إىل جانب تولي، حيث شارك بأعمالة املذهلة يف العديد من املعارض حول العامل        ،وعاملية  
 كما أصـبح رائـد      ، وله عدة مقتنيات يف دول عربية وعاملية         ،اجلوائز   ى العديد من   وحصل عل  ،فنية  

  .احلركة التشكيلية بالكويت 
 115 ،   114 ،   113(  اسمة اليت نفذها خبامة الربونز شـكل         ه    وعندما نتأمل جمموعة من أعمال    

ختياره لتلك اخلامة القوة     إ كداواليت  . نالحظ قربة الشديد من خامة الربونز       )  118 ،   117 ،   116
ويؤكد ذلك محيد   . قة غرائبية   التعبريية لتسجيل املعاناة اليت يعيشها اإلنسان يف حياتة والتعبري عنها بطري          

 www.altshkeely.com/2005/kuwait2005/s_mohammed.htmخزعــل 
امليـزة األساسـية يف     أفكـاره هـي     " سامي حممد   " أن الطريقة املفرطة بالغرابة اليت يعاجل ا        " بقولة  

 فهو ينتمي إىل ذلك النوع من الفنانني الذين يقدمون القيمة الفكرية والفلـسفية               ,خصوصيته التشكيلية 
  " . على القيمة اجلمالية 
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 ه يف حماول  ه إىل اقتحام الرؤية الذاتي    من خالل أعماله  املميز له    على إثارة ذلك الطابع      ه حرص     فنالحظ
نالحظ إعالء اجلانب الروحي من خالل الوجوه اإلنسانية اليت تتركز          و. واقعيته   لترسيخ   هتشخيص خمتزل 

 املـشاهد يف     حيث أراد من خالل تلك األعمـال تبحـر         ،حساس سيكولوجي مؤثر يف النفس      إعلى  
 أوحت  شكلها بدقة ومبشاعر صادقة   ي اليت   فضاءات املخيلة األنسانية املنغمسة يف خطوط العاطفة الدقيقة       

  .راع والتحدي القائم بني العامل اخلارجي وجوهر النفس اإلنسانية بقوة الص
  

  :حتليل العمل الربونزي األول 
  مسي ذلـك اـسم      ) 113(   شكل    
 الفنان سامي حممد عـام      ه نفذ  "ىالتحد" 

 بتقنية سباكة الـشمع املفقـود       ، م1983
  . سم 40 × 60 × 100 أبعادهيبلغ و

وهو . الطويل  ع  ض    يأخذ ذلك اسم الو       
ـ متثل   . تنيأساسيعبارة عن قطعتني      امودع

يف ذلك   هيداه ورأس و ، ربط وسطه   إنسانو
 وينقسم ذلك العامود إلة قـسمني       ، العمود
 )  تقريبـاً    70ْ وهو مائل بزاويـة      (علوي  

) قائم عامودياً على األرض     ( لي  وقسم سف 
مـن  ) العلوي  ( ونالحظ أن اجلزء االول     

ل خيترق  ك الشخص حبب   يد ذل  تالعامود ربط 
ذلـك   رأسـه يف     العامود من أعاله ، وربط    

أسفل اليد بقطعـة    ،   العامود    من  نفسه اجلزء
   أما اجلـزء الثـاين مـن العـامود          ،قماش  

 ويبدو أن ذلك الـشخص      ، وسط ذلك الشخص بقطعة قماش يف أعلى العامود           فيه فربط) السفلي  ( 
 ه حريته واحلياة إلياسترجاعقيد والتحرر من عذاباته ولا يف حماولة منه لفك    ع وحتدى ش يف حالة صرا   يعي

  .  فرمبا أتت تلك احملاوالت بنتيجة أو أمل يظهر من خالل كسر ذلك العمود،من جديد 
 ا عن معاناة اإلنسان املعذب املذهول الذي قيدو       يعرب  أن يف هذا التشكيل الربونزي   أراد الفنان        ورمبا

 اهلزيل الضعيف الذي تقشف جلده من        ويفسر ذلك حالة جسده    ،هم   حتت رمحت  اًحريتة وجعلوه أسري  

   ) 113( شكل 
نفذه الفنان  " ىالتحد" يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

   سم40×60×100م ، مقاس العمل 1983سامي عام 
  )290م ، صـ1994صاحل ، ( 
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   )114( شكل 
نفذه  " 6حماولة خروج رقم " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

   سم62×32×30م ، مقاس العمل 1994الفنان سامي عام 
  )260م ، صـ1994صاحل ، (

ه  ، الذي يدافع عن بلد      احلر  وهذه من خصائص اإلنسان    ،نه ما زال يتحدى ويقاوم      إ إال   ،شدة العذاب   
ويف هذا العمل استطاع الفنـان أن       .  من أمل وقهر      رغم مايعيشه  ه وعاداته وتقاليد  هيتمسك بقيم وودينه  

  . ن البوح مبشاعره ومنع منسان األسري أو اإلنسان الذي سلبت حريتة يعرب عن قضية اإل
  

تدفعـه إىل    يف املشاعر واألحاسيس اليت تأخذ املشاهد إىل روح العمل و          اًفنالحظ يف ذلك العمل صدق    
) م  1994(  صـاحل    ذلكيؤكد  و. التفحص بدقة يف مكوناته وتعبرياته خبطوطه ورموزه الفنية البسيطة          

توحد ثنائية املوضوع والشكل يف بناء      " نالحظ يف تتابع أعمال سامي حممد       "  اهللا بقولة     ناصر عبد  عن
 مل يكـن إال اخلـوض أو البحـث عـن            هتشكيلي واحد كما لو أن العمل على متابعة مالمح الوجو         

 اًخط:  املختلفة   لهن يف أعمال سامي حممد عرب مراح      يون تعبري ت النفس يف زحام األبعاد اليت تكّ      ارهاصا
   . )30صـ ( " ساقه بطريقة التشاؤم اً رمزياًتعبريي اً، وخط) اإلحياء (  استخدمة بطريقة اً مجالياًتأملي

 وهـو العمـل   اً واحداً كياناَ يف النتيجة النهائية ليصبحنا    فمن خالل املزج بني هذين اخلطني يتوحد     
 وختتلف مالمس   ،ية إىل جانب القيم الفنية      استطاع الفنان برباعة حتقيق القيمة التعبريية واحلس      وقد  الفين  

   . حبسب الداللة التعبريية يف املوضوع . السطح الذي يتدرج من الناعم إىل اخلشن يف بعض املناطق 
  

  :حتليل العمل الربونزي الثاين 
أطلق علـى ذلـك      ) 114(     شكل  

ه نفـذ  " 6حماولة خروج رقـم     " العمل  
مـة  خبام  1994الفنان سامي حممد عام     

  ، بتقنية سباكة الـشمع املفقـود       الربونز
  .  سم 62 × 32 × 30 أبعادهلغ تبو
   يأخذ ذلك اسم الوضـع الطـويل          

  الفنان علـى مـساحة هندسـية       هشكل
كسر مـن حـدة     و  ، مستطيلة الشكل 

   بـروزات   بـإخراج الشكل اهلندسـي    
عشوائية اهليكل من اجلانبني    ) إنبعاجات  ( 

 أمـا   ،نساين  يف حماولة خلروج اجلسم اإل    
خرجت منها اليدان بعد    فان  خرن اآل ااجلانب

أن عاشت حالة من الـصراع واحملاولـة        
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ويبدو أن الفنان شكل بدقة حالة الصراع حيث تظهـر          .  من سيطرة جدرانه     تحررداخل الصندوق لل  
ك أثر ذل وبرز بوضوح    ، اإلنسان السجني بني جدران ذلك الصندوق        همعاين القلق والتوتر الذي يعيش    

ظهر القدم اليت   ت ومن جانب آخر     ، وقد أصاا اجلراح واألمل      ، يف اخلروج    ا جنحت املعىن يف اليدين اللتني   
 حريتها وجعلها أسرية ذلك الـصندوق ظهرت بعد احملاوالت لكسر جدران ذلك احلاجز الذي حد من     

  .  فيها هلدنيا رغم عيش نور ايةمن التعاطف مع ذلك اإلنسان احملروم من رؤ بروح ويشعر املشاهد للعمل
  

كما   ، خرى يف جمموعة من أعماله    أ    وجند أن الفنان كرر حماوالت خروج ذلك اإلنسان بطريقة أو ب          
 كما  ، تلك املالمس على اليدين      وقد تنوعت  وضوح املالمس اخلشنة على سطح ذلك الصندوق         نالحظ

 يف اجلسم اإلنساين الذي مييل لونه      ختالف الواضح بني لون الربونز على سطح الصندوق عنه        نالحظ اال 
  . إىل الفضيات أو الرماديات 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )115(شكل
  " ختراق اال" يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

   سم50×40×60م ، مقاس العمل 1989نفذه الفنان سامي عام 
  )302م ، صـ1989صاحل ، ( 



 248

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )117( شكل 
شلل ال" يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

  م 1980نفذه الفنان عام " واملقاومة 
   سم60×35×40 العمل مقاس

  )286م ، صـ1994صاحل ، ( 

   )118(شكل 
  " الشهيد " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

   م1994نفذه الفنان سامي عام 
   سم25×50×50مقاس العمل 

  )262م ، صـ1994صاحل ، ( 

  )116(شكل
  " الزلزال " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

   سم25×35×60م ، مقاس العمل 1994نفذه الفنان سامي عام 
  )312م ، صـ1990صاحل ،(
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  :)  Dyia Aziz Dyia (  الفنان ضياء عزيز ضياء-8
بتدائي يف مكـة    ال وتلقى تعليمة ا   ،م  1947    ولد الفنان السعودي ضياء عزيز ضياء يف القاهرة عام          

عدادي يف جدة والقاهرة ، أما تعليمة الثانوي فتلقاه يف جدة والواليات املتحـدة              الوجدة ، وا  املكرمة  
م ، وخترج   1967األمريكية ، مث أبتعث من وزارة املعارف ألكادميية الفنون اجلميلة بروما للدراسة عام              

  .م بدبلوم يعادل درجة البكالوريوس 1971منها عام 
ت عندما كان طالباً بأكادميية الفنون ففاز يف مسابقة تـصميم امليداليـة                 وكانت بداياته مع فن النح    

م فكانـت تلـك     1970 على هيئة متوين األشغال العامة بروما سنة         اًالذهبية مبناسبة مرور مخسني عام    
ة الفضية يف مسابقة الرسم     م حاز على امليدالي   1971 ويف عام    .ستمرار يف هذا اال     اجلائزة دافعاً له لال   

خرى يف جمال الفن ، وشارك يف العديد من املعارض الفنية داخل            أ كما حصل على عدة جوائز       النحتو
 مث   مؤسسة خاصة بالفنون اجلميلـة     اً للفن ، مث أنشأ    ما عمل مدرس  ك ،ه  جها مثل فيها بلد   اململكة وخار 

ح له أول معرض    فتتا،   وأصبح عضواً يف أكثر من مركز فين         ،ترأس املركز السعودي للفنون التشكيلية      
  . ساهم يف تنسيق وجتميل ميادين جدة وشخصي يف مدينة جدة  

كان سيشهد ميدان مطار امللك عبد العزيز أمجل أعمال الفنـان  " بأنه ) م  1989(     ويؤكد فارسي   
علـى  ) عباس بن فرناس    ( أضخمها وهو لفكرة الطريان األوىل اليت حاوهلا أو عريب مسلم           و ...ضياء  

   ) .78صـ" ( نطالق ني يستعدان لالهيئة جناح
عـدة  وتنفيـذ       كما قام بتـصميم         

 خرى منها سفينة الـصحراء    جمسمات أ 
السالم األصالة ،   النسر ، املسرية ، أرض      

يتميز و)  121 ،   120 ،   119( شكل  
 بالتجريـد وتنـوع    يف التشكيل    اسلوبه

 ختدم التصميم وتكون أقرب     اليتالمس  امل
عطاء سـطح   إهتم ب ا كما أنه    ،إىل املعين   

  .  تقتضي احلاجة ذلك ما  مصقول وقت
 
 
 
 
  

   )119( ل شك
  يوضح جمسم برونزي للفنان ضياء عزيز ضياء 
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  :حتليل العمل الربونزي األول 
  أطلق على ذلـك اـسم الربونـزي         ) 120(   شكل    
 الفنان ضياء بتقنية سـباكة الـشمع        هنفذ" حلم اإلنسان   " 

ستوحى فكرته من حماولة الطريان العربية اإلسالمية       ااملفقود ،   
مـع   متـراً    32رتفاع  اله أن يكون ب   رراً  ن مق وكا،  األوىل  

. ان مطار امللك عبد العزيـز جبـدة         ليوضع يف ميد  . القاعدة  
ونزي عامودياً ، ويرتكز على ثالث      ويقف ذلك التشكيل الرب   

ونالحظ بدقـة   .  الطائر وأحد جناحية     نقاط متمثلة يف رجلي   
 براز كتلة العمل الربونزي ، حيث      للخطوط املناسبة إل   هاختيار

نسيايب املرن حمدداً من خالهلا جسم الطـائر        استخدم اخلط اال  
حبركات مرنة تتبعها خطوط حادة متناغمة مع تلك اخلطوط         
املرنه مما أعطت لروح العمل احلس اإليقاعي واملوسـيقي إىل          

عنوية اليت رمزت للقوة والتحـضر      جانب القيمة اجلمالية وامل   
  .نطالق الل

لتعبري نالحظ قوة ا  " لم اإلنسان   ح"     وعند التأمل يف جمسم     
   لالنطـالق   اًسـتعداد ا الطـائر    املتمثلة يف إرتفاع جنـاحي    

والطريان ، يف تشكيل مبسط بعيد عن التجسيد وذلك هـو           
حقـق   قـد حلم اإلنسان منذ زمن بعيد ، وحتقق ذلك بفضل وكرم اهللا سبحانه وتعاىل على اإلنسان و               

يهامية جلناحي الطـائر      إىل األفق البعيد واحلركة اال     هائر ونظر الفنان هذا التعبري من خالل رفع رأس الط       
من خالل استقطاب بعض األجـزاء       مع العمل أعطي اإلحساس باحلياة والقوة        فاعلهوأن تأثري الضوء وت   

الوحـدة يف   األمـل   احليوية  نعكاسات التعبريية   ال ا ت تلك وأكد.  اجلزء األكرب منه      بينما عكس  للضوء
  .   الربونزيةةتباطها باخلامبار، و  منه ومكملة لهءاً جبعلها جز ،العمل
  حلـم  "  مكمالً للموضـوع    ءاً، واعتبارها جز  هتمام الفنان بقاعدة العمل الربونزي      اإضافة إىل   هذا      

ستديرة حبركة هادئة ترتفـع     طوط مرنة م  خب واليت شكلت  خبامة الربونز    نفذ تلك القاعدة   فقد" اإلنسان  
 ي لترتكز عليها رجل   مستويات  تكون على ثالث   يثصممها حب كما   ىالشكل اهلرم عامودية حبيث تأخذ    

 وقد  قاعدة خمتلفة عن لون اسم نفسه     ونالحظ أن الفنان حرص على أن يكون لون ال        . وجناح الطائر   
  . الكيميائي من خالل عملية التلوينيكون طبق ذلك 

  

  )  120 (شكل 
حلم " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

  "اإلنسان 
 ) 79م ، صـ1989فارسي ، ( 
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  :حتليل العمل الربونزي الثاين 
" ى ذلك التـشكيل التجريـدي       أطلق عل  ) 121( شكل  

الفنان ضياء بسباكة الـشمع     الذي نفذة   " سفينة الصحراء   
 له بأن يكـون علـى       رراً وكان مق  ،املفقود خبامة الربونز    

  . إال أنه مل ينفذ . متراً 12رتفاع ا
 مجال يأخذ كالً منها        شكل الفنان يف ذلك العمل ثالث      

يف أربع صفات   اآلخر ، وجتتمع ثالثتهما     مقاس خمتلف عن    
العـامودي   ( ا ، كالوضـع الطـويل       ها فيما بينـه   وحد( 
 بأعمال  هستطالة املبالغ فيها لألرجل واليت يظهر فيها تأثر       واال

اهليكل األساسي   ) Form( الفنان جياكومييت ، والفورم     
للجمال ، كما وحد املالمس املوجودة على سـطح تلـك           

نزية اليت سبك ا     وأخرياً وحد لون السبيكة الربو     .اهلياكل  
قاعدة ذلك التشكيل الربونزي     ونالحظ أن    ،اجلمال الثالثة   

اختارها الفنان من الرخام الطبيعي ذات لون أخضر عشيب مموه 
 ، كما أنه مل     هبالرماديات ، لتتعايش مع العمل املصبوب نفس      

 وعند  .يؤثر أو خيل بتلك األشكال اليت وضعت على سطحها          
ىل  استخدام الفنان اخلطوط القوية إ     حظنلتأملنا لذلك العمل    

 ت من ثقل الكتله    إخنفاضات فراغية حد    ، قابله   للعمل اً حسي اً تناغم جانب اخلطوط املنكسرة مما أعطى    
 التشكيلية إىل جانب القيمة اجلمالية والقيمة املعنويـة         ة لتكامل الرؤي  اليت تعلوها فنالحظ يف ذلك حتقيقاً     

لتقدم واحلضارة العربية الـيت أنطلقـت مـن         إىل ا  التجريدية املبسطة    الفنان بتلك األشكال  حيث رمز   
الصحراء يف صحبة تلك اجلمال األصيلة والصابرة على اجلوع والعطش ، لتصبح ركباً مصاحباً لكـل                

  .تقدم حضاري وتكنولوجي 
 منه  ٍءحتفظ بأكرب جز  استقطبه و انه  إ    أما من حيث تأثري األضواء على سطح العمل الربونزي ككل ف          

  .  نتيجة تلك الربوزات ومالمس السطح هداخل العمل بينما عكس القليل من
  
  
  
  

  )  121 (شكل 
  يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

   "سفينة الصحراء" 
  )80م ، صـ1989فارسي ، ( 
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  : ) Hamed Jebrial Saad  (حامد جربيل سعد الفنان -9
حـصل علـى درجـة      ،  م  1951    ولد الفنان حامد جربيل سعد يف مجهورية مصر العربية عـام            

القـيم   " موضـوعها م واليت كان    1980 م ، واملاجستري عام   1974البكالوريوس يف فن النحت عام      
الطرق املـستحدثة يف اسـتخدام      " بعنوان  م  1986، والدكتوراه عام    " التشكيلية يف النحت باملعادن     

 اجلماعيـة   له العديد من املشاركات الفنية يف املعـارض       .   "اللدائن والبالستيكات يف التشكيل النحيت    
 بقسم النحت بكلية الفنـون اجلميلـة        عمل أستاذاً ي . ة جمموعة أعمال مقتنا   واملعارض الشخصية ، وله   

  . سكندرية الجبامعة ا
 حتليـل   وسـيتم  ) 125 ،   124 ،   123 ،   122(     له العديد من األعمال الربونزية منها شكل        

  .عمليني منها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  :حتليل العمل الربونزي األول 

 الفنان حامد جربيل مـن خامـة        هنفذ" لسمكة  ا" أطلق على ذلك العمل اسم       ) 124(   شكل    
  . الربونز ، بتقنية سباكة الشمع املفقود 

 منـها   ع خطوط كون كـل    ب ويظهر أنه مقسم عرضياً على أر      ،    ويأخذ ذلك العمل الوضع األفقي      
 وحقق من خـالل     ، خطية مكونه الشكل الدائري      ءة تأخذ استقامة خطية تتبعها إحننا     ,مساحة عرضية   

ستطاع الفنان من خالل تلك     اكما   مع حركة تلك اخلطوط املستقيمة       لتناغم واإليقاع املستمر  ا،  ذلك  

  )122(شكل
 "أمومه " يوضح جمسم برونزي أطلق علية 

  ) 123( شكل 
  "طائر" يوضح جمسم برونزي أطلق علية 
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صطحاب املـشاهد إىل   ااملعاجلة اخلطية   
ـ    لغة الشكل واملضمو    يتن الشكلي  ال

 ت حيـث جتـاور    تتضمنها الفكـرة  
األسطح واخلطوط يف كتلـة العمـل       
مكونه كتلة كروية دائرية مبثابـة رأس       

 مقدمتها ، مث ثـالث    لتلك السمكة أو    
 بعضها وراء بعـض   كتل دائرية متتالية    

ـ        هوكل شكل كروي أو دائري يلحق
  . خط مستقيم ملفوف 

    وعند تأملنا لذلك الشكل الربونزي         
احلركـة اإليهاميـة    بالتجريدي نشعر   

وتكرار اخلطوط  اهلادئة املتولدة عن تتابع     
إضافةً إىل املعـاين    . الىت تضمنها العمل    

 املعرب عنها ملتولدة عن الفكرة و   الضمنية ا 
 جديدة يطرحها   اً وأبعاد اًاليت تدعو خيال املشاهد إىل تأملها بدقة الكتشافها وإعطائها صفات         " السمكة  " 

 كما أننـا    ،ن الفنان لون ذلك التشكيل الربونزي بالتبتني الكيميائي         إ ونالحظ   ،  وشعوره هعليها بوعي 
  تعدد مستويات األسـطح باإلضـافة إىل        نتيجة ه في ه وتوغل يه استقطاب العمل للضوء الساقط عل     ندرك

  . املالمس البسيطة على سطحة 
  

  :حتليل العمل الربونزي الثاين 
   ية سباكة الرمل خبامـة األلومنيـوم      بتقنهيئة تشكيل بارز وغائر      الفنان على    هنفذ ) 125 (    شكل  

  ن املـصري القـدمي     لك العمـل بـالف     ويظهر تأثر الفنان يف ذ     ،شكل النموذج األساسي من اجلبس      
ختالف ادمية أو   ستطالة األشكال اآل  ااملبسط ، واملبالغة يف     من خالل اهليكل التجريدي     ،  ) الفرعوين  ( 

اخلط اخلارجي لبعضها ، كما أننا نالحظ براعة الفنان يف تقسيم سطح العمل إىل مـساحات متنوعـة                  
شـغل تلـك املـساحات      حيث  نتظمة لتقسيمها ،    امل   مستخدماً الشبكية غري   ، واملربع   طيلمابني املست 

 ه التكـرار ملفـرد    لتشويق يف العمل نتيجة استخدامه    وهنا يظهر عنصر ا   ،  بوحدات جمردة هلياكل أدمية     
  العرضـية أو   ملـساحات   واحدة بإيقاع متدرج ، وذلـك بـتغري معاملهـا اخلطيـة أو اهليكليـة أو ا                

   )124( شكل 
 "السمكه "  برونزي أطلق علية يوضح جمسم



 254

  )125(شكل
 يوضح رليف غائر وبارز نفذة الفنان حامد جربيل سعد من خامة األلومنيوم

تأمل أجزاء العمـل    و نتقاللال كما يدعوه تلفاً مل يكد يراه     خم  فيجد الرائي يف كل مرة عنصراً      .احلجمية  
  .  وفك رموزها التعبريية نصر خمتلف ،كتشاف عابدقة حماوالً 

ستطاع الفنان يف   ا وقد   ، والعناصر عن أرضية أو خلفية الشكل     رتفاع تلك الرموز        ويظهر بوضوح ا  
 ت والوحدة يف العمل عن طريق انصهار ايا       ائص كالتباين بني الغائر والبارز    هذا العمل حتقيق عدة خص    

 مس اخلشن الذي استخدم الفنان فيه     األشكال وإذابتها مع األرضيات ، إضافةً إىل حتقيقة الوحدة يف املل          
 كما أنه حقق فيها التـوازن بـني األشـكال           ، ةعلى السطح للحصول على تلك النتيج     عملية الطرق   

 آخـرى   وتـارة ألشكال يف مساحة مربعة مغلقة أو مفتوحـة         والتناغم املتمثل يف تلك ا    . واخللفيات  
  ألـوان الـرش     وقد استخدم الفنان     . مع العمل    اً متناغم اً فشكلت إيقاع  هيلطيف مساحة مست  حتضنت  ا

بفرشـاة   هفكانت تلك الطريقة برش العمل كلياً مث صـقل        .  لتبتني العمل    البنية واخلضراء _ الدوكو  _ 
 املناطق البارزة ، أما املناطق الغائرة نتيجة التطريـق أخـذت اللـون               عن سلك تعمل على إزالة البوية    

بينمـا  الساقط عليه نتيجة السطح اخلـشن       ونالحظ أن ذلك التشكيل ميتص الضوء        . األخضر الداكن 
  .تعكس املناطق الناعمة القليل من ذلك الضوء 
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   ) :Jewad Selim(  الفنان جواد سليم -10
شتهرت عائلته بالفن والرسم ، نال اجلائزة       اوم    1921 الفنان العراقي جواد سليم يف أنقرة عام             ولد

 مث ابتعـث إىل     ، 1931 عاماً يف أول معرض للفنون ببغداد عـام          11الفضية يف النحت وهو عمره      
 ت يف مدرسة سـليد بلنـدن      م درس النح  1946 ويف عام     .م لدراسة فن النحت   1938اريس عام   ب

م 1949وعاد بعدها إىل بغداد عام       نحت على يد الفنان هنري مور باجنلترا      دراسته الفنية يف ال   وواصل  
 مث أسس مجاعة بغداد للفـن احلـديث عـام           ي له هناك  صم أقام أول معرض شخ    1950، ويف عام    

فتتحت له عدة معارض شخـصية يف واشـنطن         ا ،قسم النحت يف بغداد     ل اًسيرئأصبح  مث  م ،   1951
  . خرى ، كما شارك يف العديد من املعارض اجلماعية أويورك ومدن وشيكاغو وني

 وأقيم له معرض شامل   ه العديد من الكتاب والفنانني          صدرت عدة حبوث عنه وعن فنه ، وكتب عن        
نـصب  نحتيـة   ال ومن أشهر أعماله   , يف املتحف الوطين للفن احلديث بعد وفاته ببضع شهور           هالعمال

   إخل ---األرض ونـور وفالحـة ، ونـصب احلريـة           نـسان و  ل ، واإل  اهـو السجني السياسي   
  .  )126(  شكل 

  
سـتطاع أن يعـرب عـن       ا    وكان جواد سليم حناتاً ورساماً جتريدياً بارعاً يف اللون واخلط واحلركة و           

يات الفـن املعاصـر يف      ا حيث ساهم بتشكيل الرؤية الواضحة لبد      ،شرقي بأسلوب حديث    الضمون  امل
 وحماولة إجياد توازن بينهما وبني تنوع األساليب املعاصرة يف           , بالتاريخ والتراث  هطريق وعي العراق عن   

كديـة والبابليـة    ية إستلهام وحدات التراث من القيم الـسومرية واآل        مهكما كان يؤكد على أ    ،  العامل  
واته الفكريـة يف     ودع على املستوى النظري أم ضمن جتاربة الفنية       شورية والعربية واإلسالمية سواءً   واأل

 للقـيم   ه فكان يبلور رؤيت   ، ويتعامل معها ببساطة وجتريد يربز من خالهلا دالالت تعبريية           اخلمسينات ، 
 حيث وجد يف األقواس شيئاً من النظام الكلي للكـون يف            ،واملفردات والوحدات الزخرفية اإلسالمية     

 فنجـد أن    ص ويف األشياء الطبيعيـة ،     ه واألشخا شكل دائرة وكان خيتزل الكثري من املالمح يف الوجو        
الذي حاول من خالهلا البحث عن عالقة تربط بني           اخلاص ومتيزه  ه مع تلك األشياء شكل أسلوب     هتالمح

د فنان   وجو  فدلت قدرته تلك على    ،أشكال العصر   روحية استلهامه للتاريخ العراقي القدمي وبني طبيعة و       
  . نساين إل القومي واه وواقعيته وبعدهاق ببعض مالحمشري للفن يف العرعريب استطاع حباسيته أن ي

  
  :حتليل العمل الربونزي 

وهو عبارة عن جدارية عليهـا      " نصب احلرية   " أطلق على ذلك الصرح اجلداري       ) 126(   شكل    
 وذلك النصب موجود حاليـاً يف       ، األعمال املنفذة بطريقة التشكيل البارز يف خامة الربونز       جمموعة من   
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  بدأ الفنان جواد بدراسة أوليـه      .) من أشهر ساحات بغداد     ( ببغداد  ) الباب الشرقي   ( التحرير  ساحة  
طاليا لصب أجزاء النـصب ، ويف عـام         يإيف  م ، مث سافر إىل فلورنسا       1959يف عام   " لنصب احلرية   "

نزيـة   لتلك األجـزاء الربو    هم عاد إىل بغداد وبدأ بوضع قطع النصب يف مكاا ، وأثناء وضع            1961
أزيح الستار عن ذلك النصب     م  1962 ويف عام    ,م  1961تعرض الزمة قلبية شديدة أودت حبياته عام        

 .  
  

) جـدار   (   موضوعة على إفريز   من التشكيل البارز   عشرة وحدة     من أربع   "نصب احلرية "     ويتألف  
ها منذ سته وثالثني    وهو من أضخم النصب وأكرب    ,  وأرتفاع مثانية أمتار     اً مخسني متر  هعرضي يبلغ طول  

ففي نصب احلرية تتضح مهارة الفنان يف حتقيقة الرؤية الفنية          . قرناً من اخللفيات التارخيية للعراق يف وقته        
 ذلك. قع احلركة التشكيلية    املثل هذا املوضوع التارخيي احلضاري املميز وما له من بعد مستقبلي على و            

تاج إىل فترة طويلة لكي تفصح عن دورها ومتيز أثرها وتبلور           حت) فنون مستقبلية   ( الن الفنون التشكيلية    
فلسفتها وحتدد منطلقها كما تعكس تلك املالحظات االدراك العميق للعمل التـشكيلي ، واكتـشاف               

) اخللفيـات التارخييـة   ( البصرية الفنية واخليال الواسع والثقافة اليت بلورت خالصات هامة بني التراث         
ل حمدودة   من وسائ  ه وما حييط  هرفع نفس ستطاع الفنان جواد    اف. بيعته التكنولوجية   وبني رؤية العصر وط   

  . اخلربة وسعة التبادل العاملية للفن إىل مستوى
 لنحـت   ه يف أسلوب  رجنليزي هنري مو  ستفادة جواد من الفنان اإل    ا    ونالحظ عند تأملنا لنصب احلرية      

 احلصان الـذي رمـز   ريانيكا الشهرية ، يف أخذه من اجلالشخوص ، كذلك من الفنان بيكاسو وخاصةً 
وعلى الرغم   ،ها ، وعنف احلركة التعبريية منه       ة كلتا يدي  علثورة العشرين يف ملحمة احلرية ، واملرأة الراف       

  .  العمل كامالً ال نرى فيه أى تأثري منسوخ ، بل هو عمل خاص ومميز للفنان جواد سليم نإمن ذلك ف
زية يتبعها فراغ مث كتله برونزيـة        برون ه اليسار نرى كتل    النصب من اليمني إىل        فعند النظر إىل ذلك   

س الرتفاع باألشكال مث االخنفاض أكدت احل      كتله وا  هن هذا الفراغ الذي يتبع    إ وهكذا ، و   ---آخرى  
 وأن هذه احلركة والتوقف واالرتفاع واهلبـوط جتعلنـا          ،اإليقاعي واحلركي يف روح العمل الربونزي       

ة ومعاملتها كعمل فين حنيت مستقل ، دون أن يؤثر ذلك           ين على أخذ أي جزء من امللحمة الربونز       قادري
إطالقاً على النسق الفين التام والعالقة الوطيدة بني كل جزء من أجزاء ذلك العمل عند النظر إليها كامله                  

  . مرة واحده 
شخاص احلركة اإليهامية اليت ميزت كل          ويظهر من خالل ذلك العمل قدرة الفنان العالية إلعطاء األ         

  شخص عن اآلخر ، وبعثت يف املشهد الشعور باحلياة والنسق الفين املشترك العـايل الـذي نـراه يف                   
 البؤرة األوىل : أن النصب يتألف من ثالث بؤر أساسية         عشرة    ، فنجد يف معاجلته للقطع األربع      النصب
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  )126( شكل 
 يوضح جدارية حتتوية على جمموعة من اسمات الربونزية أطلق علية 

"نصب احلرية "   
http://www.iraqiartist.com/Archive/Jewad_S
elim/Jewad Selim.htm 

 يفتح باب السجن ـ العراق ـ ومن موقـع هـذه     هي اجلندي الذي يقع يف وسط النصب متاما وهو
هي السياق  البؤرة الثانية   . البؤرة ميكن االنطالق ميينا ومشاالً لدراسة تأثريها علي بقية مفردات النصب            

 الزمين ملفردات النصب ، وعندئذ ميكن االنطالق من بؤرة الثور ورموز التـراث الـسومري                التارخيي
 وقد جند   ،رموز الوقت احلاضر اجلندي الذي اقتلع السجن ليحرر العراق            ، وصوال إىل   والبابلي القدمية 

 فالزمن ال   ،يف دراسة مثل هذه البؤرة تنقال بني مفردات النصب ال حيكمها سياق فين أو تكويين معني                 
  وإمنا هو قفزات متعاقبة ومتدرجة وما بني القفزات مثة         ،يسري باجتاه واحد ، وأن بدا لنا أرقاما متراكمة          

 هي املرأة األم واملرأة الرمز باعتبارها بؤرة مولدة لكـل           البؤرة الثالثة . مناطق راكدة أو متجاوز عليها      
 وعندئذ لن يكون السياق الذي وضع فيه متدرجا وفق هذه           ، اليوم   اخلصب يف الرافدين منذ القدم وحىت     

 فرمزية األم موجـود يف      ،الثيمة  
الثور ويف اخليل ويف الـزرع ويف      

دي ويف الطفـــل ويف اجلنـــ
 اخل لـذلك تعـد      ---الرافدين

دراسة األم ومفهومها القار مبثابة     
البؤرة املنتشرة يف كل مفـردات      
النصب فلم ختل مفردة من رمزية      
األم والطفل إن كانت واضـحة      

 .أو مضمرة 
    وهلذا نـستطيع النظـر إىل          
النصب كامالً لنجد كل جـزء      

 يف  جبانبه وذلك فيه يكمل اآلخر    
فحـني   ،ين متماسك صلد    تكو
قف املشاهد أمام نصب احلرية     ي

يف بغداد ملسافة عدة أمتار عنـه       
لغرق يف شعور من الرغبـة يف       
التحرك واالرتفاع واملشي بـني     

 واليت   الربونزية ةشخوص املنحوت 
الـشعب  هي أشكال درامية حتكي قصصاً تدعونا إىل ملسها واحلركة معها والعيش يف تـاريخ نـضال              

   . سبيل احلريةالعراقي يف
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  ه للباحثتطبيقيةالتجربة ال: ًثانيا 
سباكة املعادن يف املبحث الثالث من الفـصل الثـاين    لتشكيل و    بعد أن مت التعرف على عدة تقنيات 

  تلك التقنيات وهي تقنية سباكة الرمل ، وتقنيـة سـباكة الـشمع             تطبيق تقنيتني من    ختارت الباحثة   ا
ن حمل تطبيق هـذه الدراسـة البحثيـة         و وذلك لتك  .طر البحثية املطروحة     تطبيق لأل   كنقطة املفقود ، 

نه من نتاجها حنصل على قيم فنية قد ال تتـوافر يف            إحيث  ,  التطبيقللخروج بنتائج خمتلفة تثري جمال      
ـ                ة أو  غريها من التقنيات اآلخرى ، كاالرتكاز على نقطة أو تقبل السطح املسبوك للمعاجلـات اللوني

   .والتعبريية واجلمالية  لفنية ا وذلك إىل جانب القيمة، إخل ---احلفر أو الطرق الطالء أو 
  

فقد مت يف الفصل الثاين التعرف على كل مايتعلق بتلك التقنيتني إبتداًء من نقطة تكوين القالب ومـا            
: لك التقنيـتني    م التطبيق العملي لت   ويف هذا الفصل يت   . يتبعها إىل صب املعدن وإاء وذيب املسبوكة        

يف (  سواًء باستخدام الشمع      ، ا بالتشكيل املباشر  تنفيذمه واليت مت    ،سباكة الرمل وسباكة الشمع املفقود      
ـ  ، مث ) يف سباكة الرمل     ( M.D.Fاملصنع   اجلبس أو اخلشب     أو) الشمع املفقود   تقنية سباكة     تطبق

 والطالء والتلوين والصقل كمتغريات     بعض املعاجلات على سطح تلك األعمال اسمة كاحلفر والطرق        
 . متنوعة على السطح 

  
  :  الباحثة التجربة التطبيقية إىل جمموعتني لتتبع جتارب كل جمموعة تقنية واحدة وهي كما يلي توقسم

  ) .اخلاصة بتقنية سباكة الرمل (  للمجموعة األوىل مخس جمسمات -1
  ) .بتقنية سباكة الشمع املفقود اخلاصة (  للمجموعة الثانية إثنا عشر جمسماً -2
  

  ) : اخلاصة بتقنية سباكة الرمل ( جملموعة األوىل جمسمات ا -1
صول حلتطبيقها باستخدام تقنية سباكة الرمل اليت تتميز با       ل ميماتختارت الباحثة جمموعة من التص    ا    

هي خامـة اجلـبس      خامتني لتنفيذ مناذج تلك األعمال و      منوذج برونز ، فقد استخدمت    على أكثر من    
  .  M.D.Fوخامة اخلشب 

ـ      ، ةاملصمتكما أنه مت تطبيق جمموعة من املعاجلات املختلفة على تلك األعمال              هواليت متت سباكتها بدق
ـ            سابكيف م  يف اجلزء اخلاص    ( 89 خاصة تقوم بإجراء هذه العملية اليت مت التعرف على خطواا يف ص

مث تنتقل ملرحلة معاجلة السطح من قطع املـصبات         ) صل الثاين   بسباكة الرمل يف املبحث الثالث من الف      
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تعرف عليها من   لخرى طبقة على أسطح تلك األعمال واليت يتم ا        أوقنوات اهلواء مث التنظيف ومعاجلات      
  : لكل جتربة من تلك التجارب كما يلي قخالل التطر

   
   : اسم األول

  سـم ، وعرضـها    18.5رتفاعهـا    ، إ  نسختني ونز من خامة الرب   تفذ ن " السمكة   "     ويطلق عليه 
  .سم 2.5 × 24 
  

  ) : السمكة ( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 
   .ه عمل تصميم لشكل النموذج املطلوب تطبيق-1
 وذلك بعد رسم التصميم على قطعة من اخلشب مث ختليص    ، M.D.F نفذ النموذج خبامة اخلشب      -2

   . )الترددي  ( عة اخلشبية باستخدام املنشار الكهربائيكتلة العمل من باقي أجزاء القط
  .نسيايب وذلك باستخدام املشرط  العمل من بعض األجزاء لتأخذ الشكل االه ختليص كتل-3
 ، مث دهـن  همث الصنفر املربدلتسوية السطح ستخدم  ا ، نتهاء من عمل التفاصيل على السطح      بعد اال  -4

  . )  أ  _127( شكل السطح بطبقة رقيقة من غراء اخلشب 
  . من الربونز ني نسخ منه نسخت حيثعملية السباكة ،ينفذ  خاصة سبك سبك العمل يف م-5
  ) طالء كهربائي    (  بطبقة من طالء الذهب بالترسيب الكهربائي       األول  الربونزي النموذجمث طالء    -6

  ) .التركيبة األوىل  ( 180صـ، والذي ذكرت تركيبته يف )  ب _ 127( شكل 
 باسـتخدام محـض      بطريقة احلفر الكيميـائي    هسطح ةتمت معاجل ف الثاينالنموذج الربونزي    أما   -7

ثر املواد الدهنية مث نقل التصميم الـذي        أ وذلك بعد أن نظف العمل من        1/3النيتريك املخفف بنسبة    
ليت تتكون  ا(  مادة الكوتنج    ت مث استخدم  ، على السطح املصقول باستخدام الكربون       ةحيمل لفظ اجلالل  

  . ها المعة ؤيف تغطية األجزاء املطلوب بقا) من األسفلت والشمع و الربافني 
ريـك احمللـول    سـتمرار يف حت   المع ا  دقيقة ،    60 غمر النموذج الربونزي يف حوض احمللول ملدة         -8

  .  طائر احلمضي باستخدام ريشة
ـ       اء اجلار مل القطعة الربنزية من احمللول احلمضي وغسلت با       رفعت -9  ةي ، مث مسحت بقطعة قطن مبلل

ـ  نظفت وملعت  مث. بالبرتين     لتظهـر كمـا يف      عـادن لمـع خـاص بتلميـع امل      م )  Brasso(  ب
   .  ) ج  _127( شكل 
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  )   أ _127(شكل
 هجاهزاً لسبك "السمكة " يوضح النموذج اخلشيب 

  ) ب _127(شكل
  بعد طالئه كهربائياً بطبقة من الذهب "السمكة "   األولالنموذج الربونزي يوضح

  ) ج_127(شكل
   باستخدام محض النيتريك ه بعد احلفر على سطح"السمكة " النموذج الربونزي الثاين  يوضح 
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لثاين اسما :    
   . سم20 رتفاعهااوم س4 × 16.5 أبعادهان ، ا نسخت منهتفذ ن"نصف دائرة ومثلث  "    

  
   ) : نصف دائرة ومثلث( وات تنفيذ العمل الربونزي اسم خط
   . ه تصميم منوذج للعمل لتنفيذ-1
 شـكل   ن منـها  ا قطعت  تأخذ ، حيث  M.D.F املصنع    نفذ التصميم على ثالثة قطع من اخلشب       -2

  . مثلث يعلوها  تأخذ شكل نصف الدائرة وةنصف دائرة ، والقطعة الثالث
ام  عن األخرى باستخد   ةكل قطعة من التصميم منفصل    خلصت  شب ، و   قطعة اخل  نقل التصميم على   -3

  .الكهربائي املنشار 
مجعت القطع الثالثـة     منها بدقة ، مث       كل قطعة  تبرد   مث شكلت كل قطعة بدقة باستخدام املشرط      -4

  . مع بعضها البعض باستخدام غراء اخلشب 
دائرة ، وذلك باسـتخدام     ن نصف    م  منها  على واجهيت العمل اليت تشكل كل       استكمل التشكيل  -5
رقيقة  بطبقة   يطنتهاء من عمل التفاصيل على النموذج غُ      البعد ا و ألدوات اخلاصة باحلفر على اخلشب    ا

  ) .  أ _ 128( يف شكل   كماهالنموذج اخلشيب جاهزاً لسبكويظهر من غراء اخلشب 
   . العمل مننسختنيمت تنفيذ  ، بسباكة الرمل بك خاصلعمل يف مسمت إجراء ا -6
نه مل خيـضع    إ حيث   ، بنفس املالمس اليت على النموذج اخلشيب         األوىل  الربونزية النسخة تيأجر -7
  . املصبات وقنوات اهلواء ية التلميع والتنظيف غري أنه قطعتلعمل

من احمللـول   أخرج   دقيقة ، مث     30ملدة   حملول محض النيتريك      وضع النموذج الربونزي يف حوض     -8
  ليجف طبيعياً  هترك بعد غسل  مث   ثر حملول احلامض  أ لتخليصة من    جلاري والصابون السائل  وغسل باملاء ا  

  . ) ب _ 128( شكل مما نتج عنه بتني طبيعي نتيجة الرطوبة كما يظهر يف 
 وهذه النسخة   ، سبكة حناس أصفر     " نصف دائرة ومثلث     " من العمل     الثانية  الربونزية النسخة أما   -9

 التنظيـف والـصنفرة      معاجلة السطح مـن     لعملية تات وقنوات اهلواء خضع   مصبتها وقطع   كابعد سب 
ختفت املالمس األساسية اليت علـى      اأي  ( الشديدة والتلميع والصقل ، مما نتج عنه سطح المع وناعم           

  .ني مبستوي احلفر الكيميائي على هذه القطعةوقد طبق ، ) ج _ 128( شكل ) سطح النموذج اخلشيب 
   هـا المعـه مبـادة الكـوتنج       ؤت األجزاء املطلوب بقا   يطغُى سطح العمل مث      رسم تصميم عل   -10

  . ) د _ 128( شكل 
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 دقيقة ، مث نشل العمـل وغـسل        30 وضع العمل يف حملول محض النيتريك بداخل احلوض ملدة           -11
ملـع  ثر مادة الكوتنج ، نظف بعدها العمل و       أزالة  إلين  باملاء اجلاري ، مث مسح بقطعة قطن مبللة بالبرت        

  . املستوى األول من احلفر )  هـ _ 128( ويظهر يف شكل بامللمع اخلاص بذلك 
مبادة الكوتنج لعمل املستوى الثاين من      ) يف األجزاء االمعة    ( غطت مساحات داخل احلفر األول       -12

 دقيقة ، مث نشلت و غسلت باملاء ، ومـسحت  15 داخل حملول محض النيتريك ملدة ت مث غمر ،احلفر  
  ) .  و _ 128( لتظهر يف شكلها النهائي شكل ة قطن مبللة بالبرتين مث ملعت بقطع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) أ _ 128( شكل 
  "نصف دائرة ومثلث " ائه شكل النموذج اخلشيب بعد إيوضح 
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   )د_128(شكل  

، مث وضع النسخة الربونزية بداخل محض النيتريك  تطبيق مادة الكوتنج على السطحيوضح 
  دقيقة 30ملدة 

  )ج_128(شكل
   النسخة الربونزية الثانية يوضح
   "نصف دائرة ومثلث " 

ستعداداً ا( وتظهر المعة مصقولة 
 للحفر على نيلعمل مستوي

 ) سطحها 

  ) ب_128(شكل
  عليها أثر البتني  ويظهر"نصف دائرة ومثلث "  النسخة الربونزية األوىل يوضح
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   )هـ _ 128( شكل 
  غطية السطح مبادة الكوتنج لتطبيق مستوى احلفر الثاين مستوى احلفر األول ، مث تيوضح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )و _ 128( شكل 
   بعد اائه "نصف دائرة ومثلث "  النموذج الربونزي الثاين يوضح
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الثالثسما  :   
  .  سم16رتفاعها اوسم 3 × 18.5  ، أبعادهانانسخت منه تفذن" البطة  " يه    ويطلق عل

  
   ) : البطة( مل الربونزي اسم خطوات تنفيذ الع

   .  املقترح لتصور اسمدراسه عمل -1
، حيث نقل التصميم على قطعة اخلـشب مث          M.D.F الصناعي    نفذ النموذج من خامة اخلشب     -2

  . الكهربائي خلص الشكل باستخدام املنشار 
ه باستخدام املشرط    التخلص من أجزاء كبرية من     حيث مت  _اخلشب  _ شكل النموذج بتلك اخلامة      -3

  . وأدوات احلفر على اخلشب 
 للتخلص  السطح وتنعيمه املربد اخلشايب مث الصنفرة      ة لتسوي استخدمنتهاء من عمل التفاصيل     ال بعد ا  -4

اخلـشيب  غراء اخلشب وهكذا أصبح النموذج      يطلى بعدها العمل بطبقة رقيقة من       لمن رواسب الربد ،     
  . ) أ _ 129( شكل  هجاهزاً لسبك

   .عملية السباكة خاص يقوم بإجراء سبك يف منانسخت سبك من النموذج -5
أي مبالمس حبيبات الرمل    (  كما هي بعد صبها      تبقي  األوىل ة الربونزي سخهالن  بعد احلصول على   -6

ستخدام تقنيـة احلفـر     احيث مت إجراء بعض املعاجلات امللمسية ب      )  ب   _ 129( شكل   ) على سطح 
   . ) ج _ 129( شكل  كما يفلتنفيذ احلفر الكيميائي _ الكوتنج _ ة العزل ستخدام ماداباألمحاض و

 وغـسل   أخرج دقيقة ، مث     90محض النيتريك ملدة     من   خمففالنموذج الربونزي يف حملول     مت غمر    -7
ستخدام اب_ الكوتنج  _  مت إزالة مادة العزل      ه من بقايا حملول احلامض وبعد جتفيف      هاجلاري لتخليص باملاء  
  . )  د _ 129( لتظهر كما يف شكل ل البرتين حملو

 كمرآه   ، الثاين من خالل تلميع وصقل السطح كمتغري سطحي        مت معاجلة سطح النموذج الربونزي     -8
     .  ) هـ _ 129( شكل  تعكس ما حوهلا من أشياء

  
  
  
  
  

 

 ) أ_129(شكل
 جاهزاً لسبكة " البطة " يوضح النموذج اخلشيب 
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  ) ب _ 129( شكل 
النسخة الربونزية  يوضح
قبل " البطة "  األوىل

 تطبيق احلفر عليه 

)ج _ 129( شكل 
يوضح تغطية النموذج باملادة 

_ الكوتنج _ العازلة 
استعداداً لوضعها يف حملول 

 احلامض

  ) د_129(شكل
 بعد إائه" البطة "  النموذج الربونزي األوليوضح شكل 
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   :  الرابعاسم
  .  سم8رتفاعها اوسم 4 × 16 أبعادها من األلومنيوم ، ت نفذ" احلمامة"  لق عليه    ويط

  
  ) : احلمامة ( خطوات تنفيذ العمل اسم 

  .املقترح سم  رسم التصميم حسب تصور اجل-1
  .خامة اجلبس باستخدام النموذج شكل  -2
باسـتخدام   املطلـوب    لعمل الـشكل   بعض املناطق    لتزأُ  تشكيله  بعد جفاف النموذج الذي مت     -3

 ةصنفرالنموذج مث استخدمت ال   سطح  لتسوية  ربد  استخدم امل  مث   ،اخلاصة بالتشكيل   ) الضفر  ( األدوات  
   ليظهـر كمـا يف    بطبقة رقيقة من غراء اخلشب      دهن بعدها النموذج     ،   للتخلص من بقايا عملية الربد    

  ) .   أ _ 130( شكل 
   مـن األلومنيـوم كمـا يف        ه حيث مت صـب    ،الرمل  بسباكة  اص  بك خ  النموذج يف مس   مت سباكة  -4

   . ه وتلميعهوتنعيم ه بعد أن مت تنظيف مصقوالًهويظهر شكل ) ب _ 130( شكل 
ـ        باستخدام األدوات املعدنية    الطرق  أسلوب ستخدما -5    علـى   ة على السطح إلعطاء مالمـس خمتلف

  . السطح

   )هـ_129(شكل
  ويظهر واضحاً آثر التلميع والصقل الشديد الذي نتج عنه"البطة "  النموذج الربونزي الثاين يوضح

  من حوله األشياءانعكاسات
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غمر العمل يف حملـول كيميـائي        الطرقتخدام أسلوب   اسمعاجلة السطح ب  نتهاء من عملية    ال بعد ا  -7
  .  ونتج عنه بتني رمادي غامق 193يتكون من األكاسيد ذكرت تركيبته يف صـ

غـري   (زالة البتني عن األجزاء البـارزة  إل حبركة دائرية على السطح من السلك استخدمت قطعت    -8
    )ج _ 130(  كما يف شكل لتظهر ) هطروقامل
  

  
  
  
  
  
  

  
    
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ) أ_130(شكل
 "احلمامة " يوضح النموذج اجلبس جاهزاً لسبكه 

  )  ب_130(شكل
 ) قبل إجراء عملية الطرق عليه اًويظهر سطحة ناعم(  املسبوك من خامة األلومنيوم "احلمامة "  منوذجيوضح 
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   : اخلامساسم 
  سـم  1.3 × 5 األولالعمـل    أبعـاد  نفذ العمل من قطعتني خمتلفتني يف التفاصـيل          " تكوين "    
   .18.5 وإرتفاعهسم 1.3 × 6 العمل الثاين ، وأبعادسم  16.5 هرتفاعا

  
   ) : تكوين( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 

   . كل املقترح تنفيذهرسم حتضريي لتصور الش عمل -1
وذلك بعد نقل التصميم على قطعة اخلـشب     . M.D.F الصناعي    تنفيذ اسم من خامة اخلشب     -2

  . وختليص الشكل منه باستخدام املنشار الكهربائي 
  .  باستخدام املشرط واألدوات اخلاصة باحلفر ةكل قطعة من العمل على حدشكلت  -3
  لتسوية السطح متاماً ةمث بالصنفراخلشايب ربد اسم باستخدام املربد  ينتهاء من عمل التفاصيل بعد اال  -4
أ ـ 131( شكل بطبقة رقيقة من غراء اخلشب النموذج اخلشب غطى مث ي  ( .  

  ) ج_130(شكل
 لوبنهئه وتاإ بعد"احلمامة"النموذجيوضح
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 اننـسخت  النموذج األول  حيث نسخ من     مسبك خمصص بسباكة الرمل    النموذجني يف    كال سبك -6
بعـد تنظيفهـا    مت ذلك   ) بالترسيب الكهربائي   ( بالنيكل  ء  طبق على النسخة األوىل منها طال     ،  برونز  

 تنعيم صقل أو  كما هي دونتقيف الثانية الربونزية لنسخة، أما ا)  ب _ 131( وتنعيم سطحها شكل  
  . )  د _ 131( شكل ) أي مبلمس حبيبات الرمل ( لسطحها 

 وعوجل سطحها    ، نيكلمنه  وىل  األنسخة  الومت سبك    ،منه   نسخ    ثالث تم عمل ف النموذج الثاين     أما  
وعملـت   ،)  ج    _131(  شـكل     الشديد فظهر سطحها كمرآة تعكس ماحوهلـا       صقلبالتلميع و 
  شـكل  ) لمـس حبيبـات الرمـل       مبأي  (  دون صقل أو تنعيم      ا كما مه  ات ترك من الربونز ،  نسختان  

  لبتني الرمادي الغـامق    بابتلوينها   النسخة الثانية سطح  خرى على أ معاجلة   تطيقبينما   ،)  د   _ 131( 
     " . احلمامة " مثل منوذج )  هـ _ 131( شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 )أ_131(شكل

  جاهزاً لسبكة"تكوين "  لنموذج اخلشيبيوضح ا
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  )ب_131(شكل
    )ولاأل( النسخة األوىل من النموذج  يوضح
  رسب عليه طالء من النيكل "تكوين " 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
  
  
  
  

  
  
  
  

 
  
  
  

   )ج _ 131(شكل 
    )ثاينال( النسخة األوىل من النموذج  يوضح

  سبكة من خامة النيكل "تكوين " 

  ) د_131(شكل
  مبالمس حبيبات الرمل)األول والثاين (الثانية لكالً من النموذجنيخة النسيوضح 

  ) هـ _131(شكل
  ويظهر علية أثر البتني واضح"تكوين ")الثاين(النسخة الثالثة من النموذجيوضح
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  ) : اخلاصة بتقنية سباكة الشمع املفقود ( جملموعة الثانية جمسمات ا -2
ربونزية واليت استخدم فيها الشمع كخامة          اختارت الباحثة هذه التقنية لتطبيق جمموعة من األعمال ال        

ـ         ل مناذج تلك اسمات الربونزية    أساسية لتشكي     103 وقد ذكرت تركيبة الشمع املـستخدم يف صـ
وتستخدم هذه التركيبة   .  ملح قلفونية    1مشع برافني ،    1 مشع عسل ،     1تكون من   تو) التركيبة الرابعة   ( 

مشعية تباع هلذه التقنية ، وحنصل من خالهلـا علـى           ائح  يف التشكيل املباشر بالشمع وهو يف صورة شر       
   . ∗نسخة برونزية واحدة فقط

تباع نفس اخلطوات الدقيقة لتقنية     ا ب تبك مجيع أعمال هذه التقنية مصمتة ، كما أا س         ت    وقد نفذ 
بحث اجلزء اخلاص بسباكة الشمع املفقود يف امل ( 121ا يف صـه واليت مت شرح∗∗سباكة الشمع املفقود 

 وقنوات   مت قطع املصبات   ةنتهاء من عملية السباك   الوبعد ا   ، من خامة الربونز،    )الثالث من الفصل الثاين     
 باستخدام تقنية الغمـر   ) لكيميائي  التبتني ا ( اهلواء ، مث خضعت مجيع جتارب هذه التقنية لعملية التلوين           

      .  كل جتربة منها عرض  عند هلى تركيبتعرف عتإال أا ختتلف يف تركيبة ذلك احمللول والذي سيتم ال
  

   : ولأل ااسم
  .سم 7رتفاعها اسم 5 × 15 أبعادها، يف خامة الربونز  ت نفذ" عني ال"     ويطلق عليه

  
   ) : عنيال( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 

   .ضريي لتصور الشكل املقترح للعنيمت عمل رسم حت -1
 الشمعيةه باستخدام الشرائح والقطع     ؤ مت بنا  ي والذ ،اسم باستخدام الشمع     تشكيل منوذج للعمل     -2

  .  ) الكاوية ( ستخدام أداة اللحام الكهربائية احيث مت جتميعها وحلام القطع مع بعضها البعض ب
 على سطح النموذج    يت مرحلة وضع التفاصيل واليت طبقت      تأ " العني   " بعد اإلنتهاء من بناء اسم       -3
ليظهر النمـوذج الـشمعي     )  الكاوية   (ستخدام الضفر على السطح الشمعي بعد تسخينها        امعي ب الش

  ) . أ _ 132( جاهزاً كما يف شكل 

                                                 
سباكة الشمع " نتيجة حتميص الدليك ، لذلك أطلق على هذه التقنية ) أي صهر (  النموذج الشمعي فقد الن ∗

   " .املفقود 
 العربية  يف مجهورية مصر"سباكة الشمع املفقود "  اخلاصة بتقنية التجربةتلك متت سباكة مجيع أعمال / مالحظة  ∗∗
  .  يف السعودية )باكة الس( العملية عدم توفر مسابك تقوم بإجراء هذه ل
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 املسابك املتخصصة يف سباكة الـشمع       بات والدالليك بأحد  بعد عمل املص  سبك النموذج الشمعي     -4
   . املفقود

يـار يف اجلـزء     اة من مشاكل السباكة وهي       مشكل ظهورنتهاء من عملية السباكة      بعد اال  لوحظ -5
 من شكل اجلفن العلـوي       وجود زوائد يف الصب غريت قليالً      دى إىل أالعلوي من القالب احلراري مما      

  .للعني 
ـ          -6  واليت نتج عنها لـون بـين        129 لون العمل كيميائياً باستخدام نفس التركيبة اليت ذكرت يف ص

  .غامق 
ها بقطعة سلك معدين حبركة دائرية للكشف عن األجزاء البارزة منـه             مسح النموذج الربونزي بعد    -7

  .)  ب _ 132( لتظهر كما يف شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) أ _ 132( شكل 
  "العني " مراحل بناء النموذج الشمعي يوضح 
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   :  الثايناسم
  .سم 17رتفاعها اوسم 4 × 6 أبعادها،  من خامة الربونز  ت نفذ" احملرم "     ويطلق عليه

  
  ) :احملرم ( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 

   . تقوم فكرة العمل على تصور ثوب اإلحرام -1

  ) ب _132(شكل
 بعد إائه وتلوينه كيميائياً "العني " النموذج  يوضح 
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  ) أ _ 133( شكل 
  النموذج الشمعي يوضح 

 ةجاهزاً لسبك "احملرم " 

، وذلك بالتأكيد على التفاصيل لثوب        تشكيل النموذج الشمعي مباشرةً بعد بناء اهليكل األساسي        -2
ذف املباشـر   حل السريع على سطح الكتلة الشمعية ، وبا       الضفر وهي ساخنة للتشكيل   اإلحرام باستخدام   

  ) . أ _ 133( باألداة الكهربائية ليظهر النموذج الشمعي كما يف شكل 
   . بعد عمل املصبات والدالليك يف مسبك متخصص يف سباكة الشمع املفقود سبك النموذج -3
ـ         -4  للحصول علـى    ةسب متفاوت  بن 191 لون العمل الربونزي باستخدام التركيبة اليت ذكرت يف ص

  . لون بين حممر متدرج للون األخضر الفاتح والغامق 
 للكشف عن بعض األجـزاء لتظهـر يف          مسح بعدها سطح القطعة الربونزية بقطعة سلك معدين        -5

  ) . ب _ 133( صورا النهائية كما يف شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) ب _ 133( شكل 
  نموذج الربونزييوضح ال

 بعد تلوين سطحه  "احملرم " 
ظهر الدقة يف كيميائياً ، كما ت

 النموذج حيث تطابقالسباكة 
الربونزي بنفس تفاصيل النموذج 

 الشمعي
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   :  الثالثاسم
  .سم 8.5رتفاعها اوسم 6 × 9 أبعاده ،  نفذ يف خامة الربونز" تأمل "     ويطلق عليه

  
  ) : تأمل ( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 

لها وتركيبها فـوق بعـضها الـبعض        تشكيل اسم مباشرةً باستخدام شرائح الشمع اليت مت وص         -1
  ) .الكاوية (  الكهربائية لة اللحامآباستخدام 

  ) . أ _ 134( ليظهر كما يف شكل  تنعيم السطح بالكاوية -2
   . سباكة الشمع املفقود  متخصص يقوم بتنفيذ سبك اسم يف مسبك-3
ـ          -4  اليت نتج عنها لون بـين   191 لون العمل الربونزي كيميائياً باستخدام التركيبة اليت ذكرت يف ص

  .حممر 
جتها بعض األجزاء المعة     نتي ت استخدم بعدها قطعة سلك معدنية حبركة دائرية على السطح أظهر          -5

  ) . ب _ 134( كما يف شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) أ_134(شكل  

 من زوايا خمتلفة "تأمل "  لنموذج الشمعييوضح ا
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  ) ب _ 134( شكل 
   الكيميائيتلوينباله  ومعاجلة سطحتهكابعد سب "تأمل "  النموذج الربونزييوضح 

  
  

   :  الرابعاسم
  .سم 7رتفاعها اوسم 7 × 6 أبعادها خامة الربونز  ، يف تنفذ"  1 أمومة "     ويطلق عليه

  
  ) :  1 أمومة( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 

سـتخدام  ا مع بعضها البعض ب    مجعت شكل النموذج الشمعي مباشرةً باستخدام شرائح الشمع اليت          -1
  .) الكاوية ( آلة اللحام الكهربائية 

الشمعي والتأكيد علـى    ة الكهربائية يف حذف وإضافة بعض األجزاء يف اسم          الكاوي ستخدمتا -2
  ) .  أ _ 135( ويظهر النموذج الشمعي كما يف شكل ,  منه ىأجزاء آخر

   . بسباكة الشمع املفقود بعد عمل املصبات والدالليك سبك النموذج يف مسابك خاصة -3
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   . ةجربة السابق لون النموذج الربونزي كيميائياً باستخدام نفس احمللول للت-4
   كشفت عن بعض األجزاء ليظهر شكل العمل كمـا يف شـكل             همعدني سلك    مسح العمل بقطعة   -5
  ) . ب _ 135( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ب _135(شكل
 سباكتهبعد جاهزاً  " 1أمومة " يوضح النمزذج الشمعي 

  ) ـ أ 153(شكل
 جاهزاً لسباكته " 1أمومة " يوضح النمزذج الشمعي 
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   : اخلامساسم 
 قطـع ، تتـراوح      يتكون هذا العمل من ثالث     خامة الربونز  ،      يف ت نفذ " 2 أمومة   "     ويطلق عليه 

  .  قاعدة واحدة على القطع الثالثثبتت سم 9وإرتفاعها سم 3.5 أبعادها
  

   ) : 2أمومة ( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 
   .تصور مقترح للشكل عمل -1
  . تشكيل قطع اسم مباشرةً بالشمع ، حبيث شكلت كل قطعة على حدة -2
يف مناطق آخرى ، ومت ذلك باستخدام        التأكيد على بعض املناطق وحذف بعض األجزاء من الشمع           -3
  ) . أ _ 136( كهربائية شكل  ال اللحامةأل
   . متخصص يف سباكة الشمع املفقود سبكت تلك النماذج الشمعية الثالثة يف مسبك -4
لـول الكيميـائي للقطعـتني      كيميائياً بنفس احمل   _القطع الثالثة   _  لون ذلك التشكيل الربونزي      -5

  . تنيالسابق
ف عن بريق املعـدن يف املنـاطق         مسح سطح كل قطعة من تلك القطع الثالثة بسلك معدين كش           -6
  ) .  ب _ 136(  بلون البتني شكل لبارزة أما املناطق الغائرة فبقيتا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) أ_136(شكل  
 جاهزه لسباكتها  "2أمومة " يوضح النموذج الشمعي 
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السادسسما  :   

  .سم 14.5رتفاعها واسم 2.5 × 2.5 أبعادها خامة الربونز  ، يف ت نفذ "ة ومسكةامرا جزع و"    
  

   ) : جزع وإمراة ومسكة( لربونزي اسم خطوات تنفيذ العمل ا
   .قترحشكل املل رسم تصميم ل-1
  زع بالتشكيل املباشـر احلـر       شكل النموذج الشمعي بعمل الكتلة األساسية يف العمل اليت متثل اجل           -2

  .باليد 

  ) ب _136(شكل
 وتبتينه ، وقد ثبتت تلك القطع الثالثة مع هك بعد سب "2أمومة "   النموذج الربونزييوضح

 بعضها البعض على قاعدة واحدة
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  إزالة الشمع من املناطق املطلوب      على اللهب ليسهل   هابعد تسخين التدخل باألدوات والضفر     أجري -3
أعطت بدورها مالمس ف الكهربائية يف مناطق آخرى    ، كما استخدمت الكاوية    ختليص أجزاء مشعية منها   

   كمـا يف     لـسباكته  مجالية للعمـل فظهـر النمـوذج الـشمعي جـاهزاً          فنية و قيمة   أضافت   خمتلفة
   ) . أ _ 137( شكل 

   .متخصص بسباكة الشمع املفقودسبك النموذج الشمعي يف مسبك  -4
  .لعمل الربونزي يف احمللول الكيميائي السابق والذي أعطى لون بتني بين حممر  غمر ا-5
 األجزاء البارزة بلون املعدن الربونزي أظهرت من احمللول بقطعة سلك معدنية  مسح العمل بعد نشله    -6
  ) .  ب _ 137( مع كما يف شكل الال

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) د_137(شكل

  سباكته وتلوينه كيميائياًبعد  "ةجزع وامراة ومسك"النموذج الربونزييوضح

  )أ _137(شكل
 املالمس تطبيقبعد إائه و "جزع وامراة ومسكة " النموذج الشمعي يوضح 

 املختلفة على سطحه حيث يظهر جاهزاً لسباكته
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السابعسما  :   
 أبعاد و سم11 × 2.5 × 3 احلمامة األوىل    أبعاد ، تبلغ     خامة الربونز  يف نفذ"  احلمام "     ويطلق عليه 
سم ، والقطعة الرابعة    6 × 1.5 × 2.5 احلمامة الثالثة    أبعادسم ، و  11 × 2.5 × 3.5احلمامة الثانية   

  . سم 1كروية يبلغ قطرها 
ة يف منتـصف الفـراغ احملـصور        بارتكاز اجنحتها مع بعضها البعض وثبتت الكر       الثالثة   احلمام ثبت

  .باألجنحة 
  

   ) : احلمام ( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 
  .حمام  الوضاع خمتلفة للتصور مقترح رسم -1
 تشكيل كل قطعة منفردة عن األخرى ، حيث مت بناء الشكل بوصل الشرائح الشمعية مع بعـضها                  -2

  . ) اوية الك(  الكهربائية لة اللحامآبالبعض مث حلامها 
وتظهـر النمـاذج    باستخدام الكاوية    املالمس على سطح كل قطعة من تلك القطع الثالثة           نفذت -3

  ) . أ _ 138( الشمعية جاهزة لسباكتها كما يف شكل 
  . بعد عمل املصبات والدالليك  النماذج ت سبك-4
ـ     مت تلوينها يف احمللول الكيميائي الذي ذكرت         بعد إجراء عملية سباكتها    -5  193تركيبتـه يف صـ

  .والذي نتج عنه بتني بين مائل لألسود 
للكشف عن املناطق البارزة ليظهر لـون       على السطح   حبركة دائرية   استخدمت قطعة سلك معدنية      -6

   . وتأكد املناطق الغائرة ببقاء لون البتني فيها املعدن الالمع 
ما القطعة الثالثة فثبتت فـوق      أ) طراف  األ(  مع بعضها البعض يف منطقة اجلناحني        نا القطعت ت حلم -7
 ويظهـر يف  ، يف الفراغ الذي يتوسط احلمامة األوىل والثانية     وثبتت الكرة  ، جناحي احلمامة الثانية     أحد

  .النموذج الربونزي متكامالً )  ب _ 138( شكل 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )  أ _ 138( شكل 
    الشمعي قطع النموذجيوضح

 بعد تشكيل كل "احلمام " 
  ا منفصله قطعه

  )باكتهاقبل س( 
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  ) ب _ 138( شكل     
   بالوتدعض مت حلام القطع مع بعضها الب تهكابعد سب" احلمام " النموذج الربونزي يوضح 

  
  

   : ثامنالاسم 
  .سم 9رتفاعها اوسم 4 × 3ا أبعاده ، يف خامة الربونز نفذ"  ى التحد"     ويطلق عليه

  
   ) : ىالتحد( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 

  . رسم تصميم لتصور شكل النموذج -1
 هللتأكيد على إبراز التشكيل املطلوب ونتفيـذ      , خل األدوات    تشكيل اسم مباشرةً باليد ، مث بتد       -2

  ) .الكاوية (  الكهربائية آلة اللحامعلى طبقات باستخدام 
   .أصبح النموذج الشمعي جاهزاً لسبكه)  أ _ 139(  شكل -3
مت سباكة النموذج بأستخدام تقنية الشمع املفقود يف مسبك متخصص بأجراء تلك العملية وذلـك                -4

   .مل املصبات والدالليكبعد ع
    والذي مييـل لونـة للـبين الغـامق         لبتني الذي استخدم لتلوين العني     لون العمل كيميائياً بنفس ا     -5

  ) . ب _ 139( شكل 
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  ) ب _139(شكل  

بعد سباكته وتلوينه وتظهر نفس التفاصيل بدقة بعد  "التحدى " النموذج يوضح 

  ) أ_139(شكل
  ه لسبكجاهزاً "التحدى " النموذج الشمعي يوضح 
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تاسع السما :   
  .سم 15ا إرتفاعهوسم 1.5 × 5  أبعادها ،يف خامة الربونز نفذ"  1موديل  "     ويطلق عليه

  
   ) : 1موديل ( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 

  .  نفذ النموذج الربونزي مباشرةً باشتخدام الشمع -1
بعد تشكيل الفورم األساسي وضعت اللمسات اليت أكدت فيها على بعض املناطق وحذف منـها                -2

مسات اإلضـافية علـى     الكاوية الكهربائية لعمل الل   الشمع يف بعض مناطق آخرى ، كما استخدمت         
   .، مث مت عمل املصبات والدالليك )  أ _ 140( القماش للنموذج الشمعي كما يف شكل 

   . بسباكة الشمع املفقثودمتخصص مت سباكة النموذج يف مسبك  -3
 معاجلة التلـوين الكيميـائي علـى الـسطح          تبعد إاء السباكة وتنظيف السطح الربونزي طبق       -4
حلمام والـذي   طبق على التجربة السابقة ا    بنفس البتني الذي    مر يف احمللول الكيميائي     ستخدام تقنية الغ  اب

   .)  ب _ 140( شكل  للبين املائل لألسود همييل لون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) أ _ 140( شكل 
  هجاهزاً لسباك  "1موديل " لنموذج الشمعي يوضح ا
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  ) ب _ 140( شكل 

  بعد سبكه وتبتينه  "1موديل " النموذج يوضح 

  
  
العاشرسما  :   

   .سم 18إرتفاعه وسم 3 × 5 أبعادهخامة الربونز  ، يف  نفذ"  2 موديل "     ويطلق عليه
  

   ) : 2موديل ( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 
  . رسم تصور للموديل -1
للحـام  لـة ا  آ باستخدام    بناء اسم الشمعي باستخدام شرائح الشمع وحلمها فوق بعضها البعض          -2

  ) .الكاوية ( لكهربائية 
، والتأكيد على بعض املناطق وحذف كتل مـن         ستكمال التفاصيل على سطح النموذج الشمعي       ا -3

ويظهر  النموذج الـشمعي جـاهزاً       ،  خرى من النموذج باستخدام الضفرة ساخنة       أالشمع يف مناطق    
  ) . أ _ 141( لسبكة كما يف شكل 

  بعد إعداد املصبات والدالليك يف مسبك متخـصص بـسباكة الـشمع             الشمعي    سبك النموذج  -4
   .املفقود
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ـ         -5 نتج عنه بتني رمادي غامق ويظهـر    ,  193 غمر العمل يف حملول كيميائي ذكرت تركيبته يف ص
  ) . ب _ 141( النموذج متكامالً كما يف شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) أ_141(شكل
 هجاهزاً لسبك  "2موديل"يوضح النموذج الشمعي

  ) ب _141(شكل
   وتبتينهه بعد سبك "2موديل "   النموذجيوضح
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  :  احلادي عشر سما
سم 9طرة   ، يأخذ اسم الشكل الدائري الذي يبلغ ق         خامة الربونز  يف نفذ"  احلماية   " يطلق عليه     و

  .سم 2.5وعرضها 
  

   ) : احلماية( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 
  . رسم تصميم لتصور فكرة اسم -1
 دام شـرائح الـشمع     تنفيذ النموذج الشمعي باستخدام شرائح الشمع وتشكيلها حرة باليد باستخ          -2

  . إىل اإلنتهاء من تشكيل احللقة الدائرية الشمعية املفرغة من الداخل وحلمها مع بعضها البعض بالكاوية
  آلـة اللحـام الكهربائيـة       بوسط احللقة الدائرية باسـتخدام       ه شكل هيكل لطفل حلم بعد تشكيل      -3
  .)  أ _ 142( شكل حيث ظهر النموذج الشمعي كما يف ) الكاوية ( 
مسبك خاص بسباكة الشمع املفقود ، وذلك بعد أن عملت املـصبات             سبك النموذج الشمعي يف      -4

   .والدالليك
  .لونه بين غامق  "حتدي " و   "العني"  لون العمل بنفس البتني املستخدم يف تلوين -5
ظهـر  لية  املناطق البارزة والتأكيد على املنطق الغائر      مسح العمل بقطعة سلك معدين للكشف عن         -6

    ) . ب _ 142( العمل كما يف شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) أ_142(شكل
  جاهًز لسباكه"احلماية " يوضح النموذج الشمعي 
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الثاين عشر سم ا :  

  . سم9رتفاعها اوسم 1 × 9أبعاده  خامة الربونز  ، يف نفذ " توازن "     ويطلق عليه
  

  ) : توازن ( خطوات تنفيذ العمل الربونزي اسم 
لشرائح الشمعية   عن طريق حلم ا    هؤحيث مت بنا  . يل احلر باليد    لتشكنفذ النموذج الشمعي مباشرةً با     -1

ليظهر كما   عيالنموذج الشم مت تنعيم سطح     مث   ،) الكاوية  (  الكهربائية   فوق بعضها البعض بآلة اللحام    
  . )  أ _ 143( يف شكل 

   .متخصص بسباكة الشمع املفقودسبك النموذج يف مسبك عملت املصبات والدالليك مث مت  -2
اسـتخدمت سـابقاً لتلـوين      ن النموذج الربونزي باستخدام نفس التركيبة الكيميائية اليت         يلومت ت  -3

واليت أحضرت العمل الربونزي ببتني     " جزع وإمراة ومسكة    " و" أمومة  " و  " تأمل  " النماذج الربونزية   
  ) .  ب _ 143(  يف شكل هبين حممر كما يظهر لون

  ) ب _142(شكل
 تلوينهه وتكابعد سب "احلماية "  النموذج الربونزي يوضحي
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   )  ب_ 143 ( شكل
  بعد معاجلة سطحة وتلوينه كيميائياً "توازن " النموذج الربونزي يوضح 

  ) أ_143(شكل
 هجاهزاً لسباك" توازن " النموذج الشمعي يوضح 



 291

      : تعقيب *
سـباكة  " سباكة الرمـل و    " استخدام تقنييت ب    أن مجيع تلك التجارب العملية اليت قامت ا الباحثة          

وامل اجلوية ، وحتافظ على     لتحميها من أثر الع   ) الشمع  ( مت عزل سطحها مبادة عازلة      " الشمع املفقود   
 إضافةً إىل أن كل منوذج منها مت تثبيته على          ، عليه   اًلون البتني لفترة طويلة ليبقى كما هو دون تغري يطر         

قاعدة مناسبة لشكل النموذج اختارا الباحثة لتكون من الرخام لتظهر تلك التجـارب يف إخراجهـا                
  . النهائي 
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  النتائج : ًأوال 
   التوصيات:ثانيا 
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  :النتائج : ًأوال 
 من جتارب عملية ختـتص مبجـال        ه يف املباحث سابقاً ، وما مت تطبيق           من خالل مامت التعرف عليه    

  : تها الباحثة يف النقاط التالية أمجل نتائج ةالبحث بعدتقنيتني الرمل والشمع املفقود خرج ة سباك
القوالب والنمـاذج   ، وطريقة سباكتها ، وتنفيذ      الشمع املفقود   تقنيتني سباكة الرمل و    التعرف على    -1

  .اخلاصة ا 
وعـدم إمكانيـة    استخدام تقنية سباكة الرمـل ،       من خالل    إستنساخ العمل الفين      إعادة  إمكانية -2

باشر بالـشمع ألن    م التشكيل امل   بتقنية سباكة الشمع املفقود يف حالة استخدا       املنفذة األعمال   إستنساخ
  ) .القالب احلراري (  عند حتميص الدليك النسخة الشمعية تفقد

  . تقنية سباكة الرمل عنظهار التفاصيل الصغرية إ يف ةدقأكثر تعترب تقنية سباكة الشمع املفقود  -3
   . عليهأمهية الوقوف على ما قد يواجة العمل الفين قبل أو بعد سباكته وحماولة التغلب -4
فتح لـه جمـاالت     يدراك عملية تقنيات السباكة تسهل على الفنان استخدامه هلا ، كما أنه             إ فهم و  -5

  . جديدة للتعبري الفين والتشكيلي 
إمكانية تطبيق أكثر من طريقة ملعاجلة سطح العمل الفين املسبوك مما يؤدي للحصول على حلـول                 -6

  .الية تشكيلية وملمسية جديدة ذات قيمة فنية ومج
 مزايا فنية متعددة غري متاحة      تحتقق) الرمل والشمع املفقود    (  من خالل استخدام تقنيات السباكة       -7

  .يف أساليب التشكيل اآلخرى 
بقاء العمل الفين يف الوسط احلمضي فترة طويلة مع التحريك املستمر يؤدي إىل تعميـق مـستوى                  -8

  . هلا أثرها الفعال على مستوى احلفر احلفر ، كما أن درجة حرارة احمللول احلامضي
 أمهية عزل سطح العمل الفين بعد إجراء عمليات التشطيب املختلفة ملنع الرطوبة الزائـدة أكـسدة        -9

  .سطح العمل 
 إمكانية توظيف عملية الصقل الشديد للمعدن مما يؤدي إىل سطح شديد النعومة واللمعان يعكس               -10

  . مما حيدث معاجلة سطحية متغرية بشدة األضاءة العناصر احمليطة بالعمل الفين 
 إمكانية احلصول على أعمال فنية ذات أحجام كبرية من خالل جتميع قطع العمل بعد سباكة كل                 -11

  .قطعة على حدة 
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   :توصياتال: ًثانيا 
   :ا يلي توصي الباحثة مب  البحثماتوصل إليهما تقدم ويف ضوء 

وخاصةً سباكة الشمع املفقود الن أغلب املسابك تم بنوع واحـد مـن     هتمام بالسباكة الفنية    اال -1
تتوفر مسابك خاصة تقـوم بإجرائهـا يف         السباكة وهي سباكة الرمل ، أما سباكة الشمع املفقود فال         

  . اململكة العربية السعودية
تها للعمل والتطبيق الفين    أن يتضمن قسم التربية الفنية ورشة أو معمل تتوفر ا مستلزمات هذا اال ويئ              -2

   .من قبل الطالبات 
كد ؤوتتزيد من فاعلية الفن التشكيلي      ية ختتص مبجال تشكيل املعادن      عقد دورات تدريب  اإلهتمام ب  -3

   .  اإلنتاج الفينتعدد جماالته وتنوع على 
   . يالطرد املركزي وخاصةً يف جمال احلل تقنية أن تتضمن الدراسات املستقبلية البحث يف -4
 التشكيل بالترسـيب    يف تقنية  بالبحث بقسم التربية الفنية   أن تم الدراسات البحثية     الباحثة  توصي -5

  .الكهربائي 
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